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กติตกิรรมประกาศ 
 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์ สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความช่วยเหลือและเอาใจใส่จาก       
ผูช่้วยศาสตราจาร์ ดร.อุษา  บ้ิกก้ินส์  ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไดใ้หค้าํแนะนาํ ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ  
ตลอดจนใหก้ารสนบัสนุน ดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดตลอดการทาํวิทยานิพนธ์  และนอกจากนั้น      
ผูว้ิจยัขอ กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเลิศ   ศุภดิลก   อาจารยอ์รุณ   งามดี  และ       
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติ  กนัภยั ซ่ึงไดก้รุณาใหค้าํช้ีแนะอนัเป็นประโยชน ์และช่วยปรับปรุง    
ใหง้านช้ินน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดใ้หค้วามเมตตา เอาใจใส่  และใหค้วามรู้

ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้จนจบการศึกษาในคร้ังน้ี 
 
ทา้ยท่ีสุดขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่ คุณแม่ ทุก ๆ คนในครอบครัวมีวนัดี   ครอบครัว

สอนบุตร    พ่ี ๆ เพ่ือนๆ นอ้ง ๆ ท่ีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ท่ีใหค้วามเอาใจใส่และใหก้าํลงัใจ
ดว้ยดีเสมอมา 

 
 
       เปรมจิตต ์ มีวนัดี 
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หวัขอ้วิทยานิพนธ์ วาทกรรม การผลิตซํ้าและการนาํเสนอแนวคิดทางการเมืองในรายการ 
“นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาน” 

ช่ือนกัศึกษา  เปรมจิตต ์  มีวนัดี 
อาจารยท่ี์ปรึกษา  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุษา   บ้ิกก้ินส์ 
สาขาวิชา  นิเทศศาสตร์ 
ปีการศึกษา  2548 
 

บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Discourse 
Analysis) ซ่ึงไดศึ้กษาวิเคราะห์เน้ือหาของรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” ท่ีออกอากาศ
ทุกเชา้วนัเสาร์ ทางสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย  ซ่ึง พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัรใชเ้ป็น
ช่องทางสาํหรับการถ่ายทอดแนวความคิดในรูปของนโยบายสาธารณะออกสู่ประชาชน  โดยอาศยั
หลกัการส่ือสารทางการเมือง ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากผูฟั้งและดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีสนใจ
ของส่ือมวลชนในการนาํประเดน็ท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณกล่าวในรายการวิทยไุปทาํการผลิตซํ้า  

 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่    1.)  ศึกษาวาทกรรมทางการเมืองของ พ.ต.ท.

ทกัษิณ   ชินวตัร ท่ีนาํเสนอทางรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน”     2.)  เพ่ือศึกษา  การผลิต
ซํ้าแนวคิดทางการเมืองของพ.ต.ท.ทกัษิณ และนาํเสนอในส่ือหนงัสือพิมพ ์ 3.) เพ่ือศึกษาแนวคิด
ตามแบบจาํลอง “ทกัษิโนโมเดล” ท่ีพ.ต.ท.ทกัษิณ ไดเ้คยนาํเสนอไวใ้นช่วงหาเสียงเลือกตั้งกบัการ
นาํเสนอแนวคิดผา่นส่ือในรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน”      โดยทาํการวิเคราะห์วาท
กรรมจาก คาํ หรือ ประโยคท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ กล่าวในรายการฯ    การผลิตซํ้าเน้ือหาขอ้มูลข่าว บท
วิจารณ์ในหนงัสือพมิพ ์   และการเนน้ย ํ้าแนวคิดตามแบบจาํลองทกัษิโนโมเดล 

 
ผลการวิจยัพบวา่ วาทกรรมท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวนั้นเป็นวาทกรรมท่ี

แสดงออกเพือ่การใหข้อ้มูลและช้ีแจงทาํความเขา้ใจกบัประชาชน ซ่ึงสอดแทรกการประชา ผลการ
ปฏิบติังานของรัฐบาล  โดยใชภ้าษาท่ีเรียบง่าย เป็นกนัเอง และฟังเขา้ใจง่าย  ไดน้าํเสนอเน้ือหาแบ่ง
ตามประเภทไดด้งัต่อไปน้ี  1.) วาทกรรมท่ีเก่ียวกบัปัญหาความยากจนของประชาชน   2.) วาทกรรม
ท่ีเก่ียวกบัการปราบปรามยาเสพติด ผูมี้อิทธิพล และส่ิงผิดกฎหมาย  3.) วาทกรรมท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาศกัยภาพของประเทศ   4.) วาทกรรมท่ีเกิดข้ึนตามวาระและเหตุการณ์พิเศษ   ดว้ยเหตุน้ีทาํให้
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ไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชนแขนงอ่ืนๆ  โดยไดน้าํประเดน็ดงักล่าวไปผลิตซํ้ า ซ่ึงการนาํเสนอ
ซํ้านั้นมีดว้ยกนั 2 ลกัษณะคือ การนาํเสนอโดยคงความหมายเดิมไว ้และ การนาํเสนอโดยการ
เปล่ียนแปลงใหค้วามหมายใหม่ และนอกจากนั้นจากการศึกษาวจิยัพบวา่ การนาํเสนอแนวคิดของ 
พ.ต.ท.ทกัษิณ ผา่นทางรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” นั้นมีเน้ือหาสอดคลอ้งและเป็นไป
ในแนวทางเดียวกบัแนวคิดตามแบบจาํลองทกัษิโนโมเดล ท่ีไดเ้คยนาํเสนอไวต้ั้งแต่สมยัเลือกตั้ง 
 

จากผลการวิจยัสรุปวา่ 1.)วาทกรมทางการเมืองท่ีนาํเสนอโดยพ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัรนั้น
ไดแ้สดงความหมายอยา่งชดัเจน น่าเช่ือถือ มาจากรากฐานของ ความรู้ ประสบการณ์ และการเตรียม
ขอ้มูล ของ พ.ต.ท.ทกัษิณเอง  อีกทั้งภาษาท่ีใชเ้ป็นภาษาท่ีง่ายต่อการเขา้ใจซ่ึงลกัษณะของการ
สร้างสรรคภ์าษานั้นถอ้ยคาํท่ีพดูค่อนขา้งชดัเจนและเป็นเอกลกัษณ์ และแตกต่างออกไปอยูท่ี่วา่ ณ 
ขณะนั้นตอ้งการจะส่ือสารกบัใคร และพดูถึงใคร  ซ่ึงวาทกรรมดงักล่าวมุ่งท่ีจะสร้างความเขา้ใจอนั
ดีกบัประชาชน อีกทั้งยงัสร้างความเช่ือมัน่และการไดรั้บการไวว้างใจจากประชาชน ซ่ึงใน
ความหมายโดยนยันั้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมีพลงัอาํนาจ และภาวะการเป็นผูน้าํท่ีเหนือกว่า  2.) 
การนาํประเดน็แนวคิดของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ไปผลิตซํ้า ทั้งการนาํเสนอโดยคงความหมายเดิม และ 
นาํเสนอโดยเปล่ียนแปลงสร้างความหมายใหม่ นั้นแสดงใหเ้ห็นว่า ส่ือไดท้าํหนา้ท่ีใหค้วามรู้ขอ้มลู
ข่าวสารและนาํเสนอแนวคิดใหม่แต่ละมุมมองท่ีแตกต่างออกไป  3.) การเนน้ย ํ้าแนวคิดของ พ.ต.ท.
ทกัษิณ  ออกมาในรูปแบบของวาทกรรมนั้น แสดงถึงวตัถุประสงคท่ี์พยายามจะสร้างวฒันธรรม
ใหม่ใหเ้กิดขั้นในสงัคม และวางแนวทางเพ่ือท่ีจะใหค้งดาํรงไวใ้นสงัคม  อีกทั้งเป็นการสร้างความ
เขา้ใจอนัดีระหวา่งรัฐบาลกบัประชาชน 
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ABSTRACT 
 

This research is a qualitative study.  It uses discourse analysis as a methodology to 
analyze the content of the “Prime Minister Thaksin Talk to the people” program which is 
broadcast every Saturday morning on Radio Thailand stations.  The program is used by Prime 
Minister Police Lieutenant Colonel Thaksin Shinawatra to disseminate ideologies in the form of 
public policy to the people.  Relying on the principle of political communication, the program is 
well-received by audience and its content was often reproduced in the mass media interested in 
the topics presented by the PM. 
 

The objectives of this research are as follows: 1) to study political discourse of PM 
Thaksin Shinawatra as presented in the “Prime Minister Thaksin Talk to the people” radio 
program; 2) to study the reproduction of political ideologies of PM Thaksin as presented in 
newspapers; 3) to study the simulation of “Thaksino’s Model” ideology as presented by Police 
Lieutenant Colonel Thaksin during the election campaign and the presentation of these via the 
media in the “Prime Minister Thaksin Talk to the people”  radio program.  The study relies on 
discourse analysis of words and sentences spoken by PM Thaksin in the radio program, 
reproduction of news, information and critiques in newspapers, and reinforcement of the 
“Thaksino’s Model”  ideology. 
 

The research finds that the discourse that took place in the studied period are 
discourses that are aimed at providing information and creating understanding with the people.  
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These discourses involve public relations of the administration and use simple, informal language 
that is easy to understand.  The content could be classified as follows: 1) discourse about poverty 
of the people;     2) discourse about the counter-drugs, influential lords and illegal activities 
campaign;     3) discourse about the country’s development; and    4) discourse about occasional 
and special events.   These topics receive a great deal of attention from other branches of the 
media and are reproduced regularly in the media.  The reproduction of these discourses is done in 
two ways – reproduction by maintaining the original meaning, reproduction by altering the 
meaning.  In addition, the study finds that the presentation of PM Thaksin’s ideologies in the 
“Prime Minister Thaksin Talk to the people”  radio program support and are in line with the 
“Thaksino’s Model” ideology as presented by Police Lieutenant Colonel Thaksin during the 
election campaign.   
 

Based on the research findings, the study has these conclusions: 1) the political 
ideologies as presented by Lieutenant Colonel Thaksin  Shinawatra express the meaning clearly 
and reliably, basing the information from knowledge, experiences, and information preparation  
by the PM himself.  The language used is easy to understand and the language creation uses 
precise wording in a unique manner.  The difference lies in the communication objective – to 
whom and about whom.  The discourses studied are intended mainly to create good understanding 
with the people, to promote their confidence in the leader, and to foster trust from the people.   
The connotative meaning of these discourses reflects  power and superior leadership;     2) the 
reproduction of these discourses in the media either by maintaining the original meaning or by 
altering the meaning into something new shows that the media function to educate the public by 
providing information and presenting ideologies from different perspectives;  and   3) the 
reinforcement of PM Thaksin’s ideologies in the form of discourses exhibit objectives in trying   
to create a new political culture, to lay the guideline for his political existence, and to promote 
good understanding between the government and the people. 
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บทที ่1 
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

ส่ือมวลชนนบัเป็นช่องสารทางหน่ึงซ่ึงถือวา่เป็นเคร่ืองมือสาํคญัของรัฐบาลในการนาํเสนอ
อุดมการณ์ทางการเมืองทั้งในดา้นของนโยบายในการบริหารการพฒันาประทศในดา้นต่าง ๆ เช่น   เศรษฐกิจ  
การเมือง  สงัคม  การต่างประเทศ ซ่ึงการถ่ายทอดอุดมการณ์ดงักล่าวจะถูกนาํเสนอในรูปแบบของ นโยบาย
สาธารณะ (Public Policy) (สมบติั  ธาํรงธญัวงศ,์  2544 : 45) 

 
อิทธิพลของส่ือมวลชน นบัวา่เป็นปัจจยัแวดลอ้มซ่ึงเป็นท่ียอมรับวา่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ 

ไม่วา่จะเป็นในส่วนของกระบวนนโยบาย และอุดมการณ์ทางการเมือง ในปัจจุบนัน้ีส่ือมีอยูม่ากมายหลาย
ช่องทาง และ ถูกนาํไปใชใ้นหลาย ๆ วตัถุประสงค ์แลว้แต่วา่จะเลือกส่ืออะไร เพื่อเป้าหมายใด แต่ท่ีเห็น ได้
ชดัเจนสุดกคื็อ ในยคุขอ้มูลข่าวสารนั้นส่ือมีพลงัอาํนาจมาก มากพอท่ีจะเปล่ียนการดาํรงอยู ่วฒันธรรม และ
การเมืองในเวลาเดียวกนั  ซ่ึงหากจะยอ้นไปในอดีตนั้นการติดต่อส่ือสารอาจทาํไดโ้ดยการบอกต่อกนัเป็นทอด ๆ 
ต่อมาพอถึงยคุของส่ือขอ้ความท่ีส่งผา่นจากผูป้กครองไปยงัผูใ้ตป้กครอง เป็นไปตามใจของผูส่้งสารว่าตอ้งการ
จะบอกกล่าวเร่ืองอะไร เม่ือเวลาผา่นไปส่ือเพิ่มช่องทางหลากหลายมากข้ึนกลายเป็น การเปิดกวา้งในการเปิดรับ
ขอ้มูล ส่ือจึงทาํหนา้ท่ีสร้างประชามติชั้นดีใหเ้กิดข้ึนในสงัคม  และเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการครองอาํนาจของ
ผูป้กครอง 

 
รายการ“นายกฯทักษิณคุยกบัประชาชน”  นบัเป็นรายการทอลค์ประเภทหน่ึงท่ีนาํเสนอผา่นทาง
วิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย  ซ่ึงไดรั้บความสนใจอยา่งมากจากประชาชนในขณะน้ี เน่ืองจากเป็นรายการ
ท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร นายกรัฐมนตรีเป็นผูด้าํเนินรายการดว้ยตนเอง นบัวา่เป็นกลยทุธ์ในการสร้างความ
มัน่ใจและสร้างความสนใจใหก้บัประชาชนเป็นอยา่งมากเน่ืองจาก เน้ือหาของรายการนั้นจะเป็นลกัษณะของ
การเล่าเหตุการณ์การเคล่ือนไหวของการบริหารประเทศของรัฐบาล รวมทั้งแนวนโยบายและผลการปฏิบติังาน
ในดา้นต่างๆของรัฐบาล  ท่ีนาํเสนอโดยผูน้าํทางการเมืองของประเทศ ซ่ึงถือวา่เป็นรายการหน่ึงท่ีใชเ้ป็นการ
นาํเสนออุดมการณ์ทางการเมืองของภาครัฐ โดยตรงออกสู่ประชาชนอีกนยัหน่ึงนั้นสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยเป็นองคก์รส่ือมวลชนของ รัฐบาล ภายใตก้ารควบคุมและดูแลของสาํนกันายกรัฐมนตรี   ซ่ึงจะตอ้ง 
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ทาํหนา้ท่ีในการนาํเสนอข่าวสารเก่ียวกบัการบริหารประเทศใหก้บัประชาชนไดรั้บรู้ อีกทั้งจะตอ้ง
ทาํหนา้ท่ีในการเช่ือมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งรัฐบาลและประชาชน    

 
  การเปล่ียนแปลงเพ่ือเขา้สู่ยคุขอ้มูลข่าวสารในปัจจุบนันั้นไม่อาจปฏิเสธไดว้า่ “ส่ือ” มีบทบาทอยา่ง

มากในสงัคมปัจจุบนั คาํกล่าวท่ีวา่ “ผูใ้ดครอบครองส่ือ ผูน้ั้นครองโลก” อาจเป็นจริงไดเ้พราะส่ือเป็นสะพาน
เช่ือมไปสู่วตัถุดิบสาํคญัท่ีสุดในโลกยคุใหม่ นัน่คือ ความรู้   และคาํกล่าวท่ีวา่ “ผูใ้ดยดึกมุระบบส่ือสารของ
สงัคมเอาไวไ้ด ้ผูน้ั้นยอ่มสามารถยดึกมุความคิด ความรู้สึก และการกระทาํของประชาชนไวไ้ด”้  (สมาคม
นกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย, 2546 : 24)  ซ่ึง   นอม  ชอมสกี  กล่าวภายใตเ้ง่ือนไขของการวิพากษน์โยบายของ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงปรากฏการณ์เช่นน้ีสามารถเกิดข้ึนไดท้ัว่โลก ภายใตก้ารเคล่ือนตวัเขา้สู่ยคุขอ้มูลข่าวสารใน
กรอบความคิดท่ีสาํคญั สองประการคือ ส่ือมีพลงัในการเปล่ียนแปลงทศันคติของผูค้น และเป็นผูก้าํหนดวาระ
ทางสงัคม (Agenda) ผลลพัธ์จากการใชส่ื้ออยา่งเขม้ขน้ของรัฐบาล จึงข้ึนอยูก่บัวา่รัฐในฐานะตน้ทางของข่าวสาร
มีปฏิสมัพนัธ์ในลกัษณะอยา่งใดกบัส่ือและส่ือส่ือภายใตเ้ง่ือนไขดงักล่าวส่งต่ออะไรใหก้บัประชาชน ดงันั้นการ
เลือกใชส่ื้อเพ่ือการเมืองนั้นจึงเป็นส่ิงท่ีรัฐเองตอ้งตระหนกัและนาํกลยทุธ์การใชส่ื้อต่าง ๆ มาใชเ้พือ่ใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด     ในยคุทศวรรษท่ี 1930  ประธานาธิบดีรูสเวลท์ มองเห็นวา่ ส่ือวทิยเุขา้ถึงประชาชนไดง่้าย
ท่ีสุด เกือบทุกครอบครัวมีวทิยฟัุงและใชเ้วลาหลายชัว่โมงในการฟังข่าวสารและความบนัเทิงจากวิทย ุ 
ประธานาธิบดีรูสเวลท ์(Frankin D. Roosevelt) จึงใชช่้องทางน้ีส่ือสารกบัชาวอเมริกนั เพื่อบอกเล่าความเป็นมา
ของบา้นเมืองภารกิจท่ีเขา้กาํลงัทาํอยูแ่ละปลุกขวญักาํลงัใจใหเ้กิดข้ึน จึงเป็นจุดกาํเนิดของ “Fireside Chats หรือ  
คุยขา้งเตาผงิ” ซ่ึงสาํหรับในประเทศไทยในยคุน้ีจึงไม่ต่างอะไรกบั“รายการนายกทกัษิณคุยกบัประชาชน”ท่ีมี
นายกฯทกัษิณเป็นผูด้าํเนินรายการเพื่อนาํสารสู่ประชาชนโดยตรง และอาจกล่าวไดว้า่รัฐบาลไดน้าํกลยทุธ์ใน
การประชาสมัพนัธ์โดยใช“้   รายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน”เป็นเวทีหลกัในการประชาสมัพนัธ์   
“รายการรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย”เป็นเวทีพิเศษ   สาํหรับเวทีรายวนัไดแ้ก่  ส่ือมวลชนท่ีนาํเสนอ 
รวมทั้งการนาํเสนอคาํกล่าวสุนทรพจน์ต่างๆของนายกฯ ซ่ึงเป็นการรวมเอาแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง
ของนายกฯทกัษิณ เพื่อนาํมาเสนอใหป้ระชานรับรู้   การนาํเสนอผา่นส่ือในลกัษณะเช่นน้ีของ พ.ต.ท.ทกัษิณ แม้
จะเป็นรายการพดู ท่ีใชร้ะยะเวลานาน โดยไม่มีโฆษณา หรือ เพลงคัน่เวลา และท่ีสาํคญักคื็อเป็นการพดูโดย 
พ.ต.ท.ทกัษิณ คนเดียวไม่มีพธีิกรร่วมสนทนาดว้ย  แต่ผลสาํเร็จกคื็อ    รายการน้ียงัคงไดรั้บความสนใจเป็นอยา่ง
มากจากหลาย ๆ กลุ่มคน ไม่วา่จะเป็นประชาชนทัว่ไป  นกัวิชาการ นกัการเมือง หรือแมแ้ต่ส่ือมวลชนเองกต็าม 
กไ็ดใ้หค้วามสนใจท่ีจะนาํประเดน็ดงักล่าวไปนาํเสนอซํ้า   
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การนาํเสนอแนวคิดของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ผา่นทางรายการวิทยนุั้นนอกจากจะเป็นการใชส่ื้อเพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ทาํความเขา้ใจและเขา้ใกลป้ระชาชนมากยิง่ข้ึน โดยการนาํเสนอข่าวสารขอ้มูล นโยบาย ความ
คืบหนา้ของการปฏิบติัการของรัฐบาล แลว้นั้นยงัเป็นแหล่งข่าวท่ีสาํคญัท่ีสามารถนาํไปเสนอทางส่ืออ่ืน ๆ ไดอี้ก
ดว้ยเน่ืองจากเป็นการพดูโดยผูน้าํประเทศ อีกทั้งประเดน็ท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร นาํมาพดูนั้นกเ็ป็นประเดน็ข่าว
ท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจอีกดว้ย  ดงันั้นการท่ีส่ือแขนงอ่ืนๆ จะนาํประเดน็ไปนาํเสนอเพื่อขยายผลนั้นจึงเห็นได้
บ่อยคร้ังทั้งทางส่ือโทรทศัน์ และส่ือหนงัสือพิมพ ์  โดยเฉพาะส่ือหนงัสือพิมพซ่ึ์งจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่
หลงัจากท่ีมีการออกอากาศรายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน ในเชา้วนัเสาร์แลว้นั้น ในเชา้วนัรุ่งข้ึน หรือใน
ตลอดสปัดาห์นั้น ไดมี้การนาํเอาประเดน็ท่ีไดรั้บความสนใจมานาํเสนอซํ้า ทั้งในรูปแบบของข่าว บทวิจารณ์ 
หรือคอลมัน์พิเศษ ในรูปแบบและเน้ือหาท่ีแตกต่างกนัออกไปของหนงัสือพิมพแ์ต่ละฉบบั  

 
งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัสนใจและตั้งกรอบการวิจยัเพื่อศึกษาวาทกรรมทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชิน

วตัรท่ีนาํเสนอผา่นรายการวทิย ุ  และการนาํแนวคิดทางการเมืองนั้นมาผลิตซํ้าผา่นส่ือหนงัสือพิมพ ์ โดยมุ่งท่ีจะ
ศึกษาเน้ือหาในรายการ “นายกทกัษิณคุยกบัประชาชน” ทางส่ือวิทย ุ และเน้ือหาท่ีหนงัสือพิมพไ์ดน้าํเสนอเป็น
การเนน้ย ํ้าในประเดน็สาํคญัต่างๆ ท่ีปรากฏในหนา้หนงัสือพิมพท์ั้งในลกัษณะท่ีเป็นข่าว บทความ บทวิจารณ์ 
หรือบทวิเคราะห์ทางการเมืองในช่วงระยะเวลาท่ีผูว้จิยักาํหนดไวใ้นขอบเขตการวจิยั 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1. เพื่อวิเคราะห์วาทกรรรมทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรท่ีนาํเสนอผา่นทาง รายการ “นายก

ฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” 

2. เพื่อศึกษาการผลิตซํ้าแนวคิดทางการเมืองของพ.ต.ท.ทกัษิณ  และนาํเสนอในส่ือหนงัสือพิมพ ์

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดตามแบบจาํลอง “ทกัษิโนโมเดล” ท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณไดเ้คยนาํเสนอไว้
ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง กบัการนาํเสนอแนวคิดผา่นส่ือท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

   
ปัญหานําการวจัิย 

 

1. วาทกรรมทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรท่ีนาํเสนอผา่นทางรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบั
ประชาชน” เป็นอยา่งไร 

2. การนาํแนวคิดทางการเมืองของพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ท่ีนาํเสนอผา่นส่ือวิทย ุมาผลิตซํ้าในส่ือ
หนงัสือพิมพ ์มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

3. การนาํเสนอแนวคิดต่าง ๆของนายกฯทกัษิณ ผา่นส่ือ เป็นไปตามแบบจาํลอง “ทกัษิโนโมเดล” 
หรือไม่ 

 
ข้อสันนิษฐาน 

 

1. วาทกรรมทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ท่ีนาํเสนอผา่นทางรายการ “นายกฯทกัษิณคุย 
     กบัประชาชน”  นั้นเป็นการตอกย ํ้าแนวคิดใหเ้กิดข้ึนในสงัคม 
2.  การนาํแนวคิดของพ.ต.ท.ทกัษิณ มาผลิตซํ้าในส่ือหนงัสือพิมพน์ั้นเกิดทั้ง 2 ลกัษณะคือ   
     การผลิตซํ้าโดยคงความหมายเดิม และการผลิตซํ้าโดยเปล่ียนแปลงสร้างความหมายใหม่ 
3.  พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัรไดมี้การนาํเสนอแนวคิดผา่นส่ือ ตามแบบจาํลองทกัษิโนโมเดล  
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ขอบเขตของการวจัิย 
       

1. ผูว้ิจยักาํหนดขอบเขตของการศึกษาวจิยั  โดยมุ่งท่ีจะศึกษาวาทกรรมของพ.ต.ท.ทกัษิณ ในรายการ
“นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน” ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม ถึง เดือนธนัวาคม จาํนวน 26 คร้ัง 

2. ศึกษาวจิยัดา้นการนาํเสนอแนวคิดทางการเมืองของส่ือหนงัสือพิมพท่ี์นาํเอาประเดน็จากรายการ 
“นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” ทางวิทยไุปผลิตซํ้า ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่ เดือน
กรกฎาคม ถึง เดือนธนัวาคม 2546 โดยเลือกศึกษาจากหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ และหนงัสือพิมพใ์น
เครือมติชน 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
1. ปรากฏการณ์ หรือ วฒันธรรมท่ีสะทอ้นออกมาจากวาทกรรมท่ีทางการเมืองท่ีถูกนาํเสนอและ

ถ่ายทอดโดยผูน้าํประเทศ 
2. ลกัษณะของการนาํเสนอข่าวสารขอ้มูลทางการเมืองของส่ือในยคุปัจจุบนั 
 
นิยามคาํศัพท์ 

 

แนวคิดทางการเมือง   หมายถึง มุมมอง แนวนโยบายของผูน้าํทางการเมืองของ  
  ผูน้าํประเทศ  ผูน้าํทางการเมือง ซ่ึงในงานวจิยัน้ี 

 หมายถึง   พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรท่ีนาํเสนอให ้
 สาธารณะชนรับรู้ 

 
วาทกรรมทางการเมือง หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการ 

เมือง ท่ีส่ือความหมายออกมาทางภาษา การแสดงความคิดทาง
การเมืองและการส่ือความหมายของการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง มีการถ่ายทอดเพื่อการบงัคบั ดาํรงรักษา หรือนาํ
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองไปดว้ยในเวลาเดียวกนั 
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รายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน 
   หมายถึง     รายการวิทย ุซ่ึง พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐ 

มนตรีใชเ้ป็นส่ือในการนาํเสนอแนวคิดและประเดน็ต่าง ๆ 
ต่อ ประชาชนดว้ยตนเอง ซ่ึงออกอากาศทุกเชา้วนัเสาร์เวลา 
8.00-9.00 น. ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
กรมประชาสมัพนัธ์ คล่ืนความถ่ี 92.5 เมกะเฮิรตซ์ เป็นแม่
ข่ายกระจายเสียงไปทัว่ประเทศ 

 
 
 
แนวคิดทกัษิโนโมเดล   หมายถึง           แนวคิดและวสิยัทศัน์ของ  พ.ต.ท.ทกัษิณ   

ท่ีนาํเสนอต่อประชาชนเม่ือคร้ังมีการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง 
รวมทั้งคาํแถลงการณ์ของคณะรัฐมนตรีเม่ือเขา้รับตาํแหน่ง
นายก  รัฐมนตรีคนท่ี 23 ของประเทศไทย ซ่ึงไดมี้การ
นาํเสนอวิสยัทศัน์และแนวนโยบายกาํหนดวาระไว ้ 11 
ประการไดแ้ก่  การพฒันาตลาดเงิน ตลาดทุนและตลาดตรา
สารหน้ี  ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจควบคู่กบัปรับ
โครงสร้างหน้ี   สร้างรายได ้แกปั้ญหาคนตกงาน   ฟ้ืนฟชีูวิต 
เกษตรกรไทย  การศึกษาสร้างคนสร้างชาติ   ต่อสูข้จดัภยัยา
เสพติด  ประกาศสงครามกบัคอรัปชัน่   การพลิกโฉมบริการ
ดา้นสาธารณสุข สร้างครอบครัวเขม้แขง็ เพิ่มบทบาทสตรี
ทางการเมือง    แปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ชาติ และวางยทุธศาสตร์ภูมิภาคใหม่  
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การผลิตซํ้า    หมายถึง    การนาํประเดน็หรือเน้ือหาท่ีไดเ้คยนาํเสนอมา 
แลว้มาแสนอซํ้า  ซ่ึงสาํหรับงานวิจยัน้ีหมายถึงการนาํเสนอ
ทางส่ือวิทยจุากรายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน แลว้
ส่ือหนงัสือพิมพน์าํมาเสนอซํ้า เพื่อเป็นการเนน้ย ํ้าสู่
ประชาชนผูรั้บสารมากยิง่ข้ึน ซ่ึงการผลิตซํ้านั้นมีไดห้ลาย
รูปแบบซ่ึงในงานวิจยัน้ีไดก้าํหนดไว ้2 รูปแบบคือ การ
นาํเสนอเน้ือหาโดยคงความหมายเดิมไว ้และ การนาํเสนอท่ี
มีการเปล่ียนแปลงความหมาย เพื่อสร้างความหมายใหม่   
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บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและ งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาวิจยัเร่ืองวาทกรรม  การผลิตซํ้า  และการนาํเสนอแนวคิดทางการเมืองใน   รายการ “นายก
ฯทกัษิณคุยกบัประชาชน”  ผูว้ิจยัไดใ้ชก้รอบแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ (Public Policy)   
2. แนวคิดตามแบบจาํลองทกัษิโนโมเดล (Thaksino’s Model)  ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร  
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารกบัการเมือง(Political Communication)   
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการผลิตซํ้า (Reproduction) 
5. แนวคิดเร่ืองวาทกรรมและการวิเคราะห์วาทกรรม  (Discourse and Discourse Analysis) 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. แนวคดิเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ 
 

ในกระบวนการถ่ายทอดอุดมการณ์ทางการเมือง   นโยบายของรัฐถือวา่เป็นผลิตภณัฑ ์
(Product) ของรัฐ เช่นเดียวกบัผลิตภณัฑท่ี์นกัธุรกิจจะตอ้งนาํเสนอใหก้บัผูบ้ริโภค/ลูกคา้   ซ่ึงรัฐจะตอ้งนาํเสนอ
นโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานของรัฐบาลใหป้ระชาชนรับรู้   จึงเป็นท่ีมาของการกาํหนด “นโยบาย
สาธารณะ” ซ่ึงเม่ือรัฐกาํหนดนโยบายสาธารณะแลว้กจ็าํเป็นตอ้งถ่ายทอดออกไปสู่สาธารณชนโดยผา่น
ส่ือมวลชนในแขนงต่าง ๆ ในกระบวนการและรูปแบบท่ีแตกต่างกนั  มีนกัวจิยัหลายท่านใหค้วามสนใจเก่ียวกบั
นโยบายสาธารณะ จึงมีผูใ้หค้าํจาํกดัความ และแยกประเภทของนโยบายสาธารณะไวด้งัน้ีตวัอยา่งเช่น (อา้งใน
สุทิติ ขตัติยะ. 2545:6-10)  
 

ชาร์คแคนสก ี(Sharkansky, Ira. 1970 )  กล่าววา่นโยบายสาธารณะ หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีรัฐบาล
หรือองคก์รของรัฐจดัทาํข้ึนอาทิ  การจดับริการสาธารณสุข การออกกฎหมาย และการบงัคบัใชก้ฎหมายต่าง ๆ 
และการจดัพิธีกรรมอนัถือเป็นสญัลกัษณ์ของสงัคม เป็นตน้ 
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ลาสส์เวลล์ และ คอปแลน (Lasswell, Harold D.Q Koplan, Abraham ,1970)       ไดใ้หค้วามหมายวา่
นโยบายสาธารณะ หมายถึง  แผนงาน หรือ โครงการท่ีกาํหนดข้ึนมาอนัประกอบดว้ยเป้าหมายคุณค่า และการ
ปฏิบติัต่าง ๆ  

 
ดาย (Dye, Thomas. 1984)  นิยามวา่  นโยบายสาธารณะ คือ ส่ิงใดกต็ามท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทาํ

หรือไม่กระทาํ 
 
แอนเดอร์สัน (Anderson, James.1944)  ใหค้วามหมายวา่ เป็นแนวทางปฏิบติัท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อ

สนองตอบต่อปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน หรืออีกนยัหน่ึงคือแนวทางท่ีรัฐบาลหรือองคก์รของ   รัฐบาลกาํหนดข้ึน
เพื่อแกไ้ขปัญหานัน่เอง 

 
สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์ (2544)  ไดใ้หค้าํจาํกดัความของนโยบายสาธารณะวา่ หมายถึง  เคร่ืองมือสาํคญั

ของรัฐบาลในการบริหารและพฒันาประเทศทั้งในดา้นสงัคม  เศรษฐกิจ  และ       การเมือง  แต่นโยบาย
สาธารณะจะมีความสมบูรณ์กต่็อเม่ือไดรั้บการนาํไปปฏิบติัใหป้รากฏเป็นจริง เพราะนโยบายสาธารณะมิใช่เป็น
ส่ิงท่ีแสดงเจตจาํนงหรือความตั้งใจของรัฐบาลท่ีจะกระทาํหรือไม่กระทาํส่ิงใดเท่านั้น  แต่จะตอ้งครอบคลุมถึง
การนาํไปปฏิบติัใหป้รากฏเป็นจริงดว้ย   

กลุ่มนกัวิชาการไดจ้าํแนกประเภทของนโยบายสาธารณะออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  (จุมพล  หนิม
พานิช , 2544 : 271-272)  

1. นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระเบียบกฎเกณฑ ์(Regulatory Policy)  เป็นนโยบายท่ี
กาํหนดข้ึนมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์
ของสงัคมโดยส่วนรวม ท่ีมาของนโยบายดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน เพราะบุคคลและกลุ่ม
บุคคลโดยทัว่ไปมีผลประโยชน์และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

2. นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระเบียบกฎเกณฑ(์Distribution Policy) เป็นนโยบายท่ี
เก่ียวกบัการกระจาย แจกจ่ายสินคา้ และบริการใหก้บัประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เช่น การ
ใหบ้ริการทางดา้นการศึกษา สาธารณูปโภค การจดัสวสัดิการต่าง ๆ เป็นตน้ การ
แจกจ่ายสินคา้และบริการดงักล่าวของรัฐบาล  นอกจากเป็นการแจกจ่ายในภาวะ
ปกติแลว้ บางคร้ังอาจเป็นการจดัสรรหรือแจกจ่ายในภาวะฉุกเฉินดว้ย 
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3. นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทรัพยากรใหม่ (Redistribution Policy)  เป็นนโยบายท่ี
กาํหนดข้ึนมาเพื่อจดัสรรทรัพยากรใหม่ในสงัคมเพ่ือใหเ้กิดการกระจายเพ่ิมข้ึน   
เช่น นโยบายภาษีกา้วหนา้ 

 
การจาํแนกนโยบายเป็นดา้นต่าง ๆ ตามลกัษณะของกิจกรรมของรัฐบาล เป็นการจาํแนกประเภทท่ี

นิยมมากท่ีสุด กล่าวคือจาํแนกดา้นของนโยบายโดยดูท่ีภารกิจหรือกิจกรรมท่ี รัฐบาลกระทาํไดแ้ก่ (สมพร  เฟ่ือง
จนัทร์, 2539 : 15-16) 

 
1. นโยบายป้องกนัประเทศทั้งน้ีเน่ืองจากการป้องกนัประเทศเป็นกิจกรรมประเภทแรก

ท่ีตอ้งกาํหนดไว ้โดยอยูใ่นรูปของกาํลงัทหารประจาํการ หรือ จดัในรูปอ่ืนๆ เพื่อ
เสริม เช่น กองกาํลงัรักษาดินแดน กองกาํลงัก่ึงทหาร 

2. นโยบายต่างประเทศ กาํหนดไวเ้พื่อสนองจุดยนืของตวัเองในกิจกรรมต่างประเทศ 
3. นโยบายการศึกษาตอ้งมีการกาํหนดนโยบายดา้นน้ีไว ้เพือ่ใหป้ระชาชนทุกคนมี

โอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง 
4. นโยบายสาธารณสุข  เป็นนโยบายท่ีรัฐตอ้งจดับริการดา้นน้ีไวเ้ป็นทางเลือกใหก้บั

ประชาชน 
5. นโยบายภาษีเป็นนโยบายสาํคญัท่ีทุกประเทศตอ้งกาํหนดไวเ้พื่อนาํเอาภาษีท่ีเกบ็

ไดม้าดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ     ท่ีสนองตอบต่อประชาชนทั้งหลาย 
   

นอกจากนโยบายหลกั ๆ ดงักล่าวแลว้ ยงัมีนโยบายอ่ืน ๆ เช่น นโยบายท่ีอยูอ่าศยั นโยบายพฒันา
ชนบท นโยบายการจดัสาธารณูปโภค เป็นตน้   ดงันั้น  การทาํความเขา้ใจนโยบายประเภทต่างๆ จะช่วยทาํให้
เกิดความเขา้ใจในการศึกษานโยบายสาธารณะไดดี้ยิง่ข้ึน   
 

การเผยแพร่นโยบายสาธารณะข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ  3  ส่วน  ซ่ึงหมายถึง รัฐบาล ส่ือ  และ   
สาธารณชน  ทั้งสามส่วนน้ีลว้นมีบทบาทท่ีสาํคญัในการถ่ายทอดนโยบายสาธารณะในสังคมมนุษย ์McNair 
ช้ีใหเ้ห็นวา่รัฐบาลจาํเป็นตอ้งอาศยัวิธีการในการนาํเสนอนโยบายต่างๆสู่ประชาชนและส่ือกต็อ้งเป็นช่องทางท่ี
ใชใ้นการถ่ายทอดนโยบายเหล่าน้ีอยา่งไรกต็าม ส่ือมิไดเ้ผยแพร่นโยบายใหก้บัรัฐบาลเท่านั้นแต่ยงัเปิดโอกาส
ใหก้บัสาธารณชนท่ีจะตรวจสอบรัฐบาลไดอี้กดว้ย สาธารณชนก่อใหเ้กิดความคิดเห็นสาธารณะในประเดน็ 
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เก่ียวกบันโยบายทางการเมือง  ดงันั้น ส่ือกเ็ป็นเหมือนเวทีท่ีสาธารณชนใชอ้ภิปรายและตอบโตก้บัรัฐบาลจึง
เป็นไปไดว้า่รัฐบาลคาดหวงัใหส้าธารณชนเห็นชอบกบันโยบายของรัฐ ดงัท่ี Golding ไดก้ล่าววา่ “รัฐทั้งหลาย
ต่างมองหาวิธีท่ีจะสนบัสนุนแง่คิดเก่ียวกบันโยบายและการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดของตน”  รัฐต่างๆหวงัวา่สาธารณชน
จะเห็นดว้ยกบันโยบายและการบริหารงานของรัฐ      ตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 นกัการเมืองต่างให้
ความสาํคญัต่อความคิดเห็นของสาธารณชนเพ่ิมมากข้ึนและมองหาหนทางท่ีจะหลีกเล่ียงการต่อตา้นท่ีมีต่อ
กฎหมายและนโยบาย  การเสนอนโยบายสาธารณะออกสู่ประชาชนนั้น รัฐบาลจึงตอ้งศึกษาและวางกลยทุธ์ใน
การนาํเสนอตามรูปแบบต่าง ๆกนัไปโดยอาศยัส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ เป็นส่ือกลางเพื่อนาํเสนออุดมการณ์ทาง
การเมือง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแจง้ใหส้าธารณชนรู้ถึงแนวคิด นโยบายรวมทั้งอุดมการณ์ต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อเป็นการ
ชกัจูง โนม้นา้วใจและเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ เพือ่ใหน้โยบายท่ีรัฐกาํหนดนั้นบรรลุผลสาํเร็จอยา่งมี
ประสิทธิภาพ   ดงันั้นรัฐจึงตอ้งศึกษาถึงประเภทของส่ือ และการเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค ์เวลา 
และกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด     

 

2. แนวคดิ ทกัษโินโมเดล ของ พ.ต.ท.ทกัษณิ  ชินวตัร (Thaksino’s Model) 
  

พ.ต.ท.ทกัษิณ    ชินวตัร นกัธุรกิจผูท่ี้ไดช่ื้อวา่ประสบความสาํเร็จในดา้นการทาํธุรกิจการส่ือสารจน
ติดอนัดบันกัธุรกิจท่ีร่ํารวยของโลก  จุดเร่ิมตน้บนถนนการเมืองของพ.ต.ท.ทกัษิณเร่ิมจากการถูกทาบทามจาก
พล.ต.จาํลอง  ศรีเมือง ใหเ้ขา้มารับตาํแหน่งเป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่างประเทศ โดยใชโ้ควตา้พรรคพลงั
ธรรมในสมยัรัฐบาลชวน 1/3 เม่ือประมาณเดือนกนัยายน ปี พ.ศ.2537  และ เขา้อยูใ่นวงการ    การเมืองมาโดย
ตลอดจากผูร่้วมพรรคพลงัธรรม มาเป็นหวัหนา้พรรคพลงัธรรม   จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2541 พ.ต.ท.
ทกัษิณ  ชินวตัร ไดต้ดัสินใจก่อตั้งพรรคไทยรักไทยข้ึน ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรค
การเมือง พ.ศ.2541 นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของ “พรรคไทยรักไทย”  ท่ีไดเ้ขา้มาเป็นท่ีรู้จกัในสังคมการเมือง และ
ประชาชนมากข้ึน ทั้งในดา้นของนโยบายของพรรค และการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ จน
ทาํให ้พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัรไดรั้บชยัชนะจากการเลือกตั้งและเขา้รับตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี  และหลงัจากท่ี
ไดรั้บตาํแหน่งแลว้นั้น ไดน้าํเสนอแนวคิดและยทุธศาสตร์ของการบริหารบา้นเมืองออกสู่ประชาชนเร่ือยมา จน
ทาํใหเ้กิดแนวคิดตามช่ือของเจา้ของแนวคิดท่ีวา่ “ทกัษิโนมิคส์” ซ่ึงหมายถึง เศรษฐศาสตร์ตามแนวคิดของ
ทกัษิณ ท่ีมุ่งเนน้การเพิ่มรายได ้ลดรายจ่าย และขยายโอกาสใหก้บัประชาชน จากแนวคิดและสโลแกนดงักล่าว
นั้นเป็นท่ีคุน้หูของประชาชน  และเป็นท่ีน่าสนใจของประชาชน นกัวิชาการ และส่ือมวลชน ในการติดตามการ
ดาํเนินการของคณะรัฐบาลท่ีจะทาํให ้  แนวคิดดงักล่าวใหเ้ป็นรูปธรรมและเกิดผลสาํเร็จข้ึนในสงัคม  หากมอง
ยอ้นกลบัไปเม่ือคร้ัง  พ.ต.ท.ทกัษิณ ไดท้าํการหาเสียงเลือกตั้งในเดือน มกราคม 2544 นั้น ไดน้าํเสนอแนวคิด
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ออกมาเป็นนโยบายหลกัของพรรคไทยรักไทย เพื่อหาเสียงเลือกตั้ง  พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร ในฐานะหวัหนา้
พรรคไทยรักไทยไดน้าํเสนอวิสยัทศัน์ และแนวนโยบายท่ีจดัวางไวเ้ป็นวาระแห่งชาติ 11 ประการ ดงัมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี (อา้งในรัตนพงศ ์  สอนสุภาพ, 2546 : 142-150) 
 

วาระแห่งชาติที ่1  พฒันาตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดตราสารหน้ีโดย 
- ลดภาษี  จูงใจใหบ้ริษทัเอกชนเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์
- เพิ่มความหลากหลายในตลาดทุน โดยการกระตุน้และเพ่ิมสิทธิประโยชน์ เพื่อ

นาํรัฐวิสาหกิจเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์แทนการขายราคาถูกใหก้บั
ต่างชาติ 

- สนบัสนุนกิจการขนาดเลก็ในระบบเศรษฐกิจใหม่(NewEconomy) 
- สนบัสนุนใหธ้นาคารพาณิชยไ์ทยพฒันาองคก์รเพื่อแข่งขนัไดใ้นตลาดการเงิน

ของโลก และเป็นท่ีพึ่งของธุรกิจในประเทศ 
- ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาตลาดตราสาร เพื่อรองรับการขยายตวัของตราสารหน้ี 
 

วาระแห่งชาติที ่2  ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจควบคู่กบัปรับโครงสร้างหน้ี  โดย 
- ตั้งสถาบนับริหารสินทรัพยแ์ห่งชาติเพื่อจดัซ้ือหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้หรือ 

NPL ออกจากธนาคารพาณิชย ์
- แบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น NPL ตามประเภท และศกัยภาพของการสร้างรายไดใ้ห้

ประเทศชาติ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมหมดศกัยภาพ(Dog) กลุ่มท่ีเป็นพื้นฐานการ
สร้างงาน สร้างรายไดปั้จจุบนั(Cash Cow)   กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ
เติบโตสูง(Stat) และ กลุ่มอุตสาห-กรรมในเศรษฐกิจใหม่(New Economy) เพื่อ
จดัวางนโยบายการปรับโครงสร้างหน้ีและการปรับโครงสร้างธุรกิจ (Corporate 
Restructuring) ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของแต่ละกลุ่ม 

- บริหาร จดัการ เพื่อฟ้ืนฟหูน้ี ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจ 
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วาระแห่งชาติที ่3  สร้างรายได ้แกปั้ญหาคนตกงาน โดย 
- ปรับทิศทางของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ   บีโอไอ ให้

เนน้การสนบัสนุนธุรกิจขนาดเลก็ 
- ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อเพิ่มโอกาส และเก้ือกลูการเกิดและการ      อยูร่อดของ

ผูป้ระกอบการใหม่ 
- ปรับปรุงกฎหมายลม้ละลาย 
- เกบ็ภาษีธุรกิจขนาดเลก็ในช่วงเร่ิมแรกในอตัราตํ่าพิเศษ 
- ตั้งกองทุนร่วมทุนแห่งชาติ และตั้งธนาคาร SME Bank เพื่อสนบัสนุนการ

เติบโตของผูป้ระกอบการใหม่ 
- ตั้งธนาคารเพ่ือธุรกิจรายยอ่ย หรือ People Bank เพื่อสนบัสนุนทุนกอ้นแรกใน

การเร่ิมธุรกิจ 
- พฒันาทกัษะวชิาชีพใหแ้ก่คนตกงาน และยกระดบัความสามารถของ

ผูป้ระกอบการไทย 
- ตั้งกระทรวงพฒันาผูป้ระกอบการ เพื่อขยายบทบาทรัฐในการส่งเสริมพฒันา

ผูป้ระกอบการ 
 

วาระแห่งชาติที ่4  ฟ้ืนฟชีูวิตเกษตรกรไทย โดย 
- พกัการชาํระหน้ีใหก้บัเกษตรกรเป็นระยะเวลา 3 ปี 
- เร่งรัดการแกปั้ญหาท่ีดินทาํกินของประชาชน 
- จดัมาตรการสนบัสนุนการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร 
- ขยายโอกาสเพ่ิมรายไดค้รัวเรือนสร้างความเขม้แขง็ชุมชนโดย   ส่งเสริมใหเ้กิด 

“วิสาหกิจชุมชน” เพื่อสร้างชุมชนเขม้แขง็ 
- จดัโครงการ“หน่ึงตาํบลหน่ึงสินคา้”เพื่อใหชุ้มชนสร้างรายไดแ้ละพึ่งตนเอง 
- ปรับทิศทางการผลิตในภาคเกษตรใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์โลก 
- ให ้BOI แก่เอกชนท่ีลงทุนวจิยัและพฒันาเพื่อผลิตเมลด็พนัธ์ใหม่โดยวิธีการ

ธรรมชาติ 
- จดัโครงการฟ้ืนฟคุูณภาพทางดา้นการเกษตร 
- ฟ้ืนฟทูรัพยากร และระบบนิเวศน์ทางทะเลไทย 
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- จะระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อการเกษตร E-Agriculture พร้อมติดตั้ง
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เช่ือมเครือข่ายในทุกตาํบล 

- ปฏิรูปการทาํงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสู่การเกษตรเพ่ือ
การพาณิชย ์

 
 

วาระแห่งชาติที ่5  การศึกษาสร้างคนสร้างชาติ โดย 
- วางแผนในการ “สร้างคน”ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและ

เศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมใหมี้การปฏิรูปการเรียนรู้อยา่งจริงจงั 
- สร้างปัจจยัเพ่ือความเป็นเลิศในสถานศึกษาทุกระดบั คือ สภาพ แวดลอ้ม ปลอด

ยาเสพติดอุปกรณ์ทนัสมยั การบริหารจดัการท่ีเขม้แขง็ ครูดีมีคุณภาพ 
- ผลกัดนั “พ.ร.บ.การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งชาติ” ใหเ้กิด “การศึกษา

อาชีพ ภาคประชาชน” ท่ีเป็นระบบต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
- ส่งเสริมใหอุ้ดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
- ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการศึกษา ปรับปรุงระเบียบราชการ และเพิ่มแรงจูงใจให้

เอกชนมีส่วนร่วมในการศึกษาและฝึกอบรม 
 
วาระแห่งชาติที ่6 ต่อสูข้จดัภยัยาเสพติด โดย 

- ร่วมมือหน่วยทหารเสนารักษเ์พื่อจดัค่ายบาํบดัผูป่้วยท่ีติดยาเสพติด 
- ร่วมมือกบับีโอไอ ส่งเสริมการนาํเขา้เคร่ืองมือและลดหยอ่นภาษีใหโ้รงพยาบาล

เอกชนท่ีตั้งศูนยฟ้ื์นฟเูดก็ติดยาเสพติด 
- ส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นท่ีเพื่อสร้างกิจกรรมสาํหรับเดก็ ศูนยกี์ฬา 
- ร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบา้นเพ่ือปราบปรามยาเสพติดบริเวณชายแดนอยา่ง   

ต่อเน่ือง 
- กาํหนดบทลงโทษอยา่งรุนแรง เก่ียวกบัคดียาเสพติด 
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วาระแห่งชาติที ่7  ประกาศสงครามกบัคอรัปชัน่ โดย 
- ดาํเนินการอยา่งเฉียบขาดกบัผูบ้ริหารภาครัฐทุกระดบัท่ีคอรัปชัน่ 
- เพิ่มความเขม้แขง็ของคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.)  โดยการจดัสรรงบประมาณและใหค้วามเป็นอิสระอยา่ง
แทจ้ริง 

- ปฏิรูป พรบ.วา่ดว้ยการจดังบประมาณ 
- จดัตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชนเพ่ือความสาํคญัของการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
- จดัทาํเวบ็ไซต ์เพื่อใหป้ระชาชนแจง้ขอ้มูลทุจริตคอรัปชัน่ทั้งใน   วงการราชการ

และเอกชน 
 

วาระแห่งชาติที ่8 พลิกโฉมบริการสาธารณสุข โดย 
- จดัใหมี้การประกนัสุขภาพสาํหรับคนไทยทั้ง 62 ลา้นคน 
- ใหค้วามสาํคญัต่อการส่งเสริมสุขภาพสาํหรับเดก็ เยาวชน ผูใ้หญ่ และผูสู้งอาย ุ
- ส่งเสริมมาตรการทางการแพทย ์  มาตรการทางสงัคม และ ทาง   ศีลธรรมเพ่ือ

ลดจาํนวนผูป่้วยโรคเอดส์ 
- จดัทาํแผนอุบติัเหตุและอุบติัภยัแห่งชาติเพือ่ใหข้่าวสารความรู้แก่ประชาชน 
- ระดมเคร่ืองมือทางส่ือสารมวลชนทุกรูปแบบ เพื่อใหค้วามรู้และทกัษะแก่

ประชาชน ดา้นสุขภาพและดา้นโรคภยัไขเ้จบ็ 
 

วาระแห่งชาติที ่9  สร้างครอบครัวเขม้แขง็ เพิ่มบทบาทสตรีทางการเมือง โดย 
- พฒันาบทบาทของสตรีในการเป็นเสาหลกัของครอบครัว 
- ส่งเสริมบทบาทของสตรีในดา้นการเมือง การฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและการร่วมพฒันา

ชุมชน 
 

วาระแห่งชาติที ่10 แปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อประโยชน์สูงสูดของชาติ โดย 
- เร่งปรับปรุงการบริหารการจดัการรัฐวิสาหกิจใหเ้ป็นมืออาชีพ ใหมี้ระบบ

ตรวจสอบท่ีเป็นอิสระและโปร่งใส 
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- นาํรัฐวิสาหกิจท่ีพฒันาเป็นองคก์รมืออาชีพแลว้ ใหเ้ขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ทั้งภายในและต่างประเทศ 

- เอาการเมืองออกจากรัฐวิสาหกิจ เพื่อป้องกนัไม่ใหฝ่้ายการเมืองหาผลประโยชน์
จากรัฐวิสาหกิจได ้

 
วาระแห่งชาติที ่11 วางยทุธศาสตร์ภูมิภาคใหม่ โดย 

- กระจายความสาํคญัของเมืองออกสู่เมืองหลกัในภูมิภาคทัว่ประเทศ 
- กาํหนดเป้าหมายใหเ้มืองหลกัในภูมิภาคเป็นศูนยก์ลางเฉพาะเร่ือง เช่น เมือง

ท่องเท่ียว เมืองอุตสาหกรรม เมืองอิเลก็ทรอนิกส์ เมืองแห่งหตัถกรรม เมือง
สมุนไพร เมืองเกษตรกรรม ฯลฯ 

- สร้างระบบเครือข่ายระหวา่งเมืองหลกัและเมืองใกลเ้คียงใน ภูมิภาคเพือ่ให้
สามารถเก้ือกลู และพฒันายกระดบัความสามารถทั้งในเชิงการผลิต การบริหาร 
การท่องเท่ียว และความสามารถในการแข่งขนัร่วมกนั 

 
 

จากวิสยัทศันข์า้งตน้นั้นผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดของ พ.ต.ท.ทกัษิณ และ ตั้งกรอบการ
วิจยัในคร้ังน้ีเพื่อศึกษาวา่ แนวคิดทกัษิโนมิคส์ ตามแบบของทกัษิโนโมเดล ท่ี ไดเ้คยถูกนาํเสนอไวใ้นสมยัหา
เสียงเลือกตั้ง  ไดถู้กนาํมานาํเสนอ ย ํ้ากลายเป็นนโยบายสาธารณะท่ีวา่ เป็นแนวทางยทุธศาสตร์เพื่อการเพิ่ม
รายได ้ลดรายจ่าย และขยายโอกาสใหก้บัประชาชน ตามท่ีไดเ้คยตั้งปณิธานไวห้รือไม่ 
 

3. การส่ือสารทางการเมือง (Political Commumication)   
  

เกณฑท่ี์ใชต้ดัสินวา่การส่ือสารใดจะเป็นการส่ือสารทางการเมืองหรือไม่นั้นน่าจะเป็นผลของการ
ส่ือสารท่ีทาํใหเ้กิดการทาํหนา้ท่ีของระบบการเมือง  หรืออีกนยัหน่ึงผลทางการเมืองของการส่ือสารท่ีอาจเกิด
จากแหล่งสาร  สาร  ช่องสาร หรือ ผูรั้บสารกไ็ดทุ้กส่ิงทุกอยา่งในทางการเมืองคือ การส่ือสารดา้นหนา้ท่ีท่ี
กระทาํทั้งหมดในระบบการเมือง เช่น การกล่อมเกลาทางการเมือง (Political socialization) การเลือกสรรบุคคล
ทางการเมือง (Political recruitment) การรวมผลประโยชน์ (Interest aggregation) การแสดงผลประโยชน์ชดัแจง้ 
(Interest articulation) การวางกฎ การใชก้ฎ (Rule application) และการวินิจฉยักฎ (Rule adjudication) ตอ้ง
กระทาํโดยวิธีการส่ือสาร ผา่นการส่ือสาร ผูน้าํกลุ่มผลประโยชน์ ผูแ้ทนราษฎร และผูน้าํพรรคการเมืองทาํหนา้ท่ี 
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แสดงผลประโยชน์และรวมผลประโยชน์ของตนโดยการส่ือสารความตอ้งการและขอ้เสนอแนะดา้นนโยบาย
ดงันั้นจากกระบวนการและกลไกการถ่ายทอดนโยบายสาธารณะ และ อุดมการณ์ทางการเมืองนั้น ทาํใหมี้
นกัวจิยัหลายท่านไดใ้หค้าํนิยามของ “การส่ือสารทางการเมือง”    ไวด้งัน้ี (อา้งในกาญจนา  แกว้เทพ , 2541 : 
198 - 224)  
 

  Gurevitch & Blumler (1977) ไดก้ล่าวถึงการส่ือสารทางการเมืองโดยไดท้าํการเลียนแบบ
จาํลององคป์ระกอบการส่ือสารมาใชอ้ธิบายองคป์ระกอบของการส่ือสารทางการเมือง   ดงัน้ี 

1.  ในระดบัผูส่้งสาร จะประกอบดว้ยกลุ่มบุคคล 2 กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มแรกคือ แหล่ง 
ข่าว ซ่ึงอาจจะเป็นรัฐบาล เจา้หนา้ท่ีรัฐ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลกัดนัฝ่ายประชาชน ฯลฯ  และ
อีกกลุ่มหน่ึงคือส่ือมวลชนเอง ในบางกรณีส่ือมวลชนอาจจะทาํหนา้ท่ีเป็นเพยีงช่องทางนาํเสนอข่าวสารขอ้มูลท่ี
แหล่งข่าวส่งมาให ้แต่ในหลายกรณีส่ือมวลชนเองกส็ามารถจะแสดงบทบาทเป็นผูส่้งข่าวสารได ้เช่น ในรูปแบบ
ของบทวิเคราะห์ทางการเมือง การตั้งฉายานาม  เป็นตน้ 
   

2.   สาํหรับเน้ือหาของข่าวสารนั้นจะมีลกัษณะพิเศษเฉพาะคือ เป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง  
กบัการเมืองในความหมายของการจดัสรร  การต่อสู ้ แยง่ชิง  ปรับเปล่ียน  ความสมัพนัธ์เชิงอาํนาจ   คุณลกัษณะ
ท่ีสาํคญัประการหน่ึงของเน้ือหาทางการเมืองกคื็อ เป็นเร่ืองราวท่ีอยูใ่นปริมณฑลของสาธารณะ  (Public 
Affairs)  เช่น  เร่ืองการเลือกตั้ง  การแกไ้ขกฎหมาย การทาํงานของหน่วยงานของรัฐ ตวับุคคลท่ีอยูใ่นข่าวสารจึง
เป็นบุคคลสาธารณะ (Public Figures)  และเหตุการณ์ท่ีเกิดกเ็ป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม  (Public Interest) 
 

3.  ช่องทางสาํหรับการไดม้าซ่ึงข่าวสารและการเผยแพร่ข่าวสารนั้น เป็นไปตามหลกัของการ
ส่ือสารมวลชนโดยทัว่ไป มีทั้งรูปแบบท่ีเป็นแบบฉบบั เป็นทางการ พรรคการเมืองเปิดแถลงข่าวนายกรัฐมนตรี
ใหส้มัภาษณ์  ทั้งรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการซ่ึงส่ือมวลชนสามารถควบคุมช่องทางไดม้ากข้ึนการเจาะข่าวดว้ยการ
คน้ควา้เอกสารหรือเลือกสมัภาษณ์ขา้ราชการชั้น   ผูน้อ้ย 
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4.  คุณลกัษณะท่ีสาํคญัประการหน่ึงของการส่ือสารทางการเมือง กคื็อ  เป้าหมายของ 
การส่งข่าวสารดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่   “การเมือง”    เป็นเร่ืองของการใชอ้าํนาจมาจดัการกบัสภาวะท่ีเป็นอยูใ่ห้
เป็นไปตามเจตจาํนงของผูก้ระทาํการ ดงัน้ี การส่ือสารทางการเมืองยอ่มเป็นรูปแบบหน่ึงของการใชอ้าํนาจ 
เช่นนั้น ลกัษณะของการส่ือสารทางการเมืองจึงตอ้งเป็นรูปแบบหน่ึงของ  “การส่ือสารเพ่ือการโนม้นา้วใจ”  
(Persuasive Communication)   
 

 (Brian McNair) (1995)  ไดก้ล่าวถึงระบบการส่ือสารทางการเมืองไวว้า่ ในระบบของการ   
ส่ือสารทางการเมือง อาจเห็นตวัแสดงทางการเมือง (Political  Actor)  ท่ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในเร่ืองของการ
ส่ือสาร  องคป์ระกอบของการส่ือสารทางการเมืองซ่ึงประกอบดว้ยองคก์รหลกั 3  กลุ่มคือ องคก์รทางการเมือง 
ส่ือ และกลุ่มพลเมือง  ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อกนัภายใตค้วามสมัพนัธ์เชิงอาํนาจโดยส่ือจะเป็นสถาบนักลางในการ
เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ (อา้งในรัตนา ทิมเมือง, 2541 : 79 – 90)   

 
 
องค์กรทางการเมือง (Political Organizations)  เป็นตวัแสดงทางการเมืองกลุ่มใหญ่ 

ประกอบดว้ยกลุ่มการเมืองในระบบ เช่น รัฐบาล  พรรคการเมือง และกลุ่มการเมืองต่างๆ (กลุ่มผล-ประโยชน์  
องคก์รเอกชน องคก์รปฏิวติั) ทุกกลุ่มมีเป้าหมายเดียวกนัในการส่ือสารมวลชนเพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์
ทางการส่ือสารของตน 
 

ในส่วนของพรรคการเมือง (Political Parties) อนัเป็นท่ีรวมของกลุ่มคนท่ีมีเป้าหมายร่วมกนัในการ
ทาํกิจกรรมทางการเมืองโดยผา่นการเลือกตั้งของประชาชน อนัเป็นส่ิงท่ีจะมาตอกย ํ้าถึงความชอบธรรม  พรรค
การเมืองจึงมีความจาํเป็นตอ้งพึ่งพาและใชส่ื้อมวลชนดงัท่ีปรากฏใหเ้ห็นหลายรูปแบบ ทั้งการโฆษณาทาง
การเมือง  การประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้  

 
ส่วนในรัฐบาล กมี็ลกัษณะไม่แตกต่างกนัท่ีจาํเป็นตอ้งอาศยัส่ือมวลชนในการโนม้นา้วจิตใจเผยแพร่

ผลงาน  การทาํงานของรัฐบาล ทั้งน้ี นอกจากจะหวงัใหป้ระชาชนไดรั้บทราบและเขา้ใจการทาํงานในส่วนของ
รัฐบาลแลว้  บางคร้ัง รัฐบาลกห็วงัจะไดรั้บทราบความคิดเห็น สาธารณคติ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแกไ้ข
นโยบายหรือโครงการต่างๆ ของรัฐอีกดว้ย  ดงัท่ีไดเ้ห็นในปัจจุบนัท่ีรัฐบาลไดเ้ร่ิมมองเห็นความสาํคญัของ
ส่ือมวลชนในการสร้างอิทธิพลต่อความเช่ือและ  ทศันคติต่อสาธารณชน โดยรูปแบบการนาํเสนอท่ีหลากหลาย  
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เช่น  การโฆษณาประชาสมัพนัธ์  ข่าว บทความต่างๆ หรือการจดัรายการวิทย ุอยา่งเช่น “รายการนายกทกัษิณคุย
กบัประชาชน” ท่ี      ผูว้ิจยัสนใจทาํการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีดว้ย 

 
ในส่วนของพลเมือง (Citizens)  พลเมืองเป็นสมาชิกของสงัคมในฐานะปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มท่ีมี

บทบาทและมีส่วนร่วมทางการเมือง  มีสิทธิและหนา้ท่ีทางสงัคมและการเมืองตามกฎหมาย  ดงันั้น     กลุ่ม
พลเมืองหรือกลุ่มผูรั้บสาร เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีสาํคญัในกระบวนการส่ือสารท่ีละเลยไม่ได ้การส่ือสาร ทาง
การเมืองจะถูกนาํมาใชเ้พื่อใหเ้กิดผลต่อผูรั้บสารในการโนม้นา้วจิตใจ  จูงใจ  ใหผู้รั้บสารมีความเช่ือคลอ้ยตาม  
และ ปฏิบติัตามส่ิงท่ีผูส่้งสารตอ้งการอยากจะบอกหรือตอ้งการใหเ้กิด  
 

ในส่วนของ องค์กรทางการเมือง  ท่ีตอ้งการปลุกกระแสการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
กอ็าศยัส่ือในการชกัจูงประชาชนใหอ้อกมาแสดงพลงัหรือมีกิจกรรมร่วมกนั เช่น การเดินขบวนของสมชัชาคน
จน หรือ กลุ่มพลงัประชาธิปไตยท่ีรณรงคใ์หมี้การปฏิรูปการเมือง เป็นตน้ 

 
ในส่วนของ ส่ือ (Media)  ส่ือเป็นองคป์ระกอบท่ีสามในกระบวนการส่ือสารทางเมือง ในรูปองคก์ร

ส่ือ (Media Organisations)  ในระบบการเมืองประชาธิปไตย  ส่ือมีหนา้ท่ีทั้งเป็นผูส่้งสารในการส่ือสารการเมือง
ท่ีเกิดข้ึนนอกองคก์รส่ือ  รวมทั้งเป็นผูส่้งขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง  ท่ีสร้างข้ึนโดยนกัส่ือสารมวลชน  โดย
บทบาททั้ง 2 ดา้นของส่ือเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัมากเน่ืองจาก 
 

ประการแรก  ตวัแสดงทางการเมือง(political actor) ตอ้งใชส่ื้อเพ่ือส่งข่าวสารท่ีตอ้งการ 
แก่ผูรั้บสาร  บางคร้ังส่ืออาจไม่ไดร้ายงานเหตุการณ์ทางการเมืองอยา่งเป็นกลาง  ทั้งน้ีเน่ืองจากมีเร่ืองค่านิยมใน
การตดัสิน  ความเป็นอตัวิสยั และอคติ ต่าง ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงอาจจะมองภาพความเป็นจริงทางการเมือง 3 
ลกัษณะ คือ ลกัษณะท่ี1 ความเป็นจริงทางการเมืองในทางวตัถุวิสยั     ท่ีเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีเกิด ข้ึนจริง  
ลกัษณะท่ี 2 ความเป็นจริงทางการเมืองในเชิงอตัวิสยั เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีตวัแสดงทางการเมืองและ
ประชาชนไดรั้บรู้ และสุดทา้ย ความเป็นจริงท่ีถูกสร้างข้ึนจากรายงานเหตุการณ์ของส่ือ 
 

ประการท่ีสอง ส่ือ  มีความสาํคญัต่อกระบวนการทางการเมืองในทางตรงหลายทางซ่ึงแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองออกมาอยา่งมากมายอยา่ชดัเจนในรูปบทบรรณาธิการ  ซ่ึงบางคร้ังถือวา่เป็นการสะทอ้น
เสียงจากผูอ่้าน หรือ ผูช้ม และนาํเสนอต่อผูก้าํหนดนโยบาย รัฐบาลหรือพรรคการเมือง 
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 ประการสุดท้าย   ส่ือมีความสาํคญัในกระบวนการทางการเมืองในฐานะท่ีเป็นผูถ่้ายทอดข่าวสารจาก
ประชาชนไปสู่ผูน้าํ  โดยส่ืออาจอา้งวา่เป็นตวัแทนความคิดเห็นของประชาชน 

 
ระบบการเมืองและกระบวนการทางการเมืองเป็นส่ิงท่ีสลบัซบัซอ้นยากท่ีจะสงัเกตไดโ้ดยตรง ส่ิงท่ี

ประชาชนส่วนใหญ่สงัเกต คือ รายงานข่าวเก่ียวกบัเหตุการณ์และกิจกรรม ซ่ึงกคื็อส่ิงท่ีปรากฏออกมาของ
กระบวนการทางการเมือง เรามกัทราบกิจกรรมทางการเมืองจากส่ือมวลชนหรือปัจเจกบุคคลท่ีเปิดรับ
ส่ือมวลชน  ประชาชนส่วนใหญ่ในสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศท่ีพฒันาแลว้  ไดท้ราบข่าวสาํคญั
เก่ียวกบัการทาํงานของระบบการเมืองจากส่ือมวลชน อยา่งไรกดี็ส่ือมวลชนระดบัชาติท่ีทนัสมยัไดเ้ปล่ียนแปลง
ศกัยภาพในการส่ือสารทางการเมืองของประเทศอยา่งมากมาย    อาจกล่าวไดว้า่ส่ือมวลชนเป็น “ช่องสาร” ซ่ึง
เช่ือมแหล่งข่าวสารกบัปัจเจกบุคคลและกลุ่มทางสงัคมซ่ึงอยูไ่กลจากแหล่งข่าวสาร จะเห็นไดว้า่ในปัจจุบนัส่ือมี
มวลชนหลายแขนงไม่วา่จะเป็นหนงัสือพมิพ ์วิทย ุโทรทศัน์  ไดแ้พร่ขยายเขา้ไปอยูใ่นชีวิตประจาํวนัของ
ประชาชน    ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ ในทุกครัวเรือน จะตอ้งไดรั้บข่าวสารจากส่ือใดส่ือหน่ึง  

- ส่ือมวลชนทาํหนา้ท่ีเช่ือมนกัการเมืองหรือสถาบนัทางการเมืองเขา้ดว้ยกนั  
-ส่ือมวลชนทาํใหน้กัการเมืองดว้ยกนัเองหรือทาํใหฝ่้ายนิติบญัญติัและฝ่ายบริหารได ้  
  รับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญและประชาชน ซ่ึงอาจนาํไปสู่ความเขา้ใจร่วมกนั 
  ในปัญหาต่างๆ 
- ส่ือมวลชนทาํหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมสาํหรับเครือข่ายอ่ืนๆ เช่น นาํส่ือมวลชนมาใช ้ 
  ในการใหข้่าวสารแก่บุคคลในองคก์ร  กลุ่ม หรือนาํส่ือมวลชนมาใชใ้นการให ้ 
   ข่าวสารเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการอภิปราย ถกเถียงกนัในองคก์ร  

 

การส่ือสารทางการเมืองตามแนวคิดของ Gurevitch & Blumler (1977) นั้นผูว้ิจยัสนใจ ท่ีจะศึกษา
องคป์ระกอบของการส่ือสารการเมืองใน 2 ส่วนคือ เน้ือสาร และ ช่องทางสาํหรับการเผยแพร่ข่าวสารนั้น  ศึกษา
วา่ รัฐ(รัฐบาลโดยการนาํของพ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร) มีลกัษณะของการใชส่ื้อเพ่ือนาํเสนอแนวคิดอยา่งไร      
และจากการนาํเสนอผา่นทางส่ือวิทยนุั้น ส่ือแขนงอ่ืนๆ ไดน้าํเอาประเดน็มานาํเสนอซํ้า เป็นการเนน้ย ํ้าแนวคิดสู่
ประชาชนผูรั้บสารมากข้ึน 
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4. การผลติซ้ํา (Reproduction)   
 

รายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” ไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีลกัษณะเด่นคือ 
เป็นการเล่าเร่ือง ช้ีแจงรายละเอียดในเร่ืองราวประเดน็ร้อนท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นปัจจุบนัทาํใหส่ื้อมวลชนในทุกแขนง
ใหค้วามสนใจ เพื่อจะนาํประเดน็เหล่านั้นไปขยายผลตีพมิพ ์หรือออกอากาศซํ้า ซ่ึงการนาํไปผลิตซํ้านั้นกมี็
ลกัษณะแตกต่างกนัออกไป      ขั้นตอนของการผลิตซํ้านั้น  หากพิจารณาในแง่ของ “ระบบความหมาย อาจจะ
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท  คือ (อา้งถึงใน สุธีรา       อินทรวงศ,์ 2542) 

- การผลิตซํ้าข้ึนใหม่ แต่ยงัคงความหมายเดิม  เช่น การนาํเอาละครโทรทศัน์เร่ืองเก่ามาผลิต
ใหม่ แต่ยงัคงเคา้โครงเร่ืองแบบเดิมเอาไว ้ ซ่ึงการผลิตซํ้าประเภทน้ีไม่ค่อยจะมีปัญหามาก
นกั 

- การผลิตซํ้าข้ึนใหม่ แต่เพื่อตอ้งการจะเสนอความหมายใหม่ท่ีขดัแยง้กบัความหมายเก่าท่ีมี
อยู ่หรือขดักบัสามญัสาํนึกท่ีผูรั้บสารมีอยู ่หรือ คดังา้งกบัความรู้ท่ียอมรับกนัโดยปริยาย  
ตวัอยา่งเช่น  หากสงัคมมีความเขา้ใจวา่พวกรักร่วมเพศเป็นพวกท่ีมีจิตใจวิปริต  หาก
ส่ือมวลชนตอ้งการจะผลิตซํ้าภาพของพวกเกยเ์สียใหม่วา่เป็นบุคคลท่ีมีจิตใจปกติ ธรรมดา  
เพียงแต่มีรสนิยมทางเพศท่ีแปลกออกไป  การผลิตซํ้าแบบสร้างความหมายใหม่น้ีจะตอ้ง
จดัระบบความหมายใหม่ใหถู้กอ่านจากจุดยนืแบบ Preferred Reading อยา่งเขม้งวด
มากกวา่กรณีแรก 

 
จากแนวคิดเร่ืองการผลิตซํ้า (Reproduction) ไดมี้นกัวิชาการจากหลาย ๆสาํนกัไดก้ล่าวถึง เร่ืองการ

ผลิตซํ้า เพื่ออธิบายถึงความหมายและกระบวนการผลิตซํ้าไวใ้นหลาย ๆทศันะ ดงัน้ี  

 
สํานักเศรษฐศาสตร์การเมือง ไดก้ล่าวนึกถึงแนวคิดเร่ือง Production และ Reproduction ไวว้า่  เม่ือมี

การผลิตส่ิงใดข้ึนมาแลว้  จาํเป็นตอ้งมีการผลิตซํ้าสืบทอดอยูเ่สมอจึงจะเป็นหลกัประกนัความต่อเน่ืองยนืยาว
ของส่ิงนั้น 

 
เรย์มอนด์ วิลเลีย่มส์ (Raymond Williams,1981) นกัคิดสาํนกัวฒันธรรมนิยมชาวองักฤษไดน้าํมา

ประยกุตแ์ละอธิบายถึงความหมายของการผลิตซํ้าไวว้า่    การผลิตซํ้า หมายถึง  การทาํซํ้า (Copy or marking a 
copy)  เช่น การทาํภาพเขียน หรือ การทาํอะไรกต็ามท่ีเหมือนกบัของเดิมข้ึนใหม่อีกคร้ังหน่ึงหรือ หลายๆคร้ัง ซ่ึง
การทาํซํ้ าน้ีอาจใชเ้ทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ เขา้มาช่วยดว้ยกไ็ด ้ และนอกจากนั้น เรยม์อนด ์วิลเล่ียมส์  ไดอ้ธิบาย
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แนวคิดเร่ือง “การผลิตซํ้าทางวฒันธรรม”  โดยเร่ิมตน้จากขอ้เทจ็จริงท่ีวา่วฒันธรรมต่างๆลว้นถูกผลิตข้ึนอยู่
ตลอดเวลาวฒันธรรมท่ีถือกาํเนิดข้ึนมาใหม่น้ีหากไม่ไดรั้บการผลิตซํ้าเพ่ือสืบทอดในคร้ังต่อไปวฒันธรรมใหม่
นั้นกจ็ะมีอายเุพียงสั้นๆ แลว้สูญหายไป ดงันั้นกระบวนการผลิตซํ้าทางวฒันธรรม จึงนบัวา่เป็นกระบวนการท่ี
รองรับความยัง่ยนืของวฒันธรรมหน่ึง ๆ นัน่เอง    

 
กระบวนการผลิตซํ้าทางวฒันธรรม (Cultural Reproduction)  สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากประสบการณ์ท่ี

แวดลอ้มอยูร่อบตวับุคคล เช่น สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา  นอกจากน้ียงัพบวา่ในปัจจุบนัไดถู้ก
ถ่ายทอดออกมาในลกัษณะท่ีมีส่ือเป็นตวักลาง (Mass Mediated Culture)    ในขณะท่ีทุกวนัน้ีปฏิบติัการสงัคม 
(Social Practices) จะก่อใหเ้กิดวฒันธรรมผา่นส่ือต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลาแต่ในระยะยาวแลว้  จะมีเพยีงบาง
วฒันธรรมเท่านั้นท่ีจะคงมีชีวิตยนืยาว เพราะไดรั้บการสืบทอดอยา่งต่อเน่ือง (กาญจนา แกว้เทพ, 2539:26) 
 

งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัมีความสนใจในเร่ืองของนาํแนวคิดทางการเมือง ของพ.ต.ท.ทกัษิณ ท่ีกล่าวผา่นส่ือ
วิทย ุมาผลิตซํ้าในส่ือหนงัสือพิมพ ์โดยมีสมมติฐานวา่ ในกระบวนการผลิตไดน้าํกระบวนการผลิตซํ้า มาใชเ้พื่อ
ตอกย ํ้า และ ถ่ายทอดแนวคิดทางการเมืองมีทั้งการผลิตซํ้ าท่ีคงความหมายเดิม และ การผลิตซํ้าท่ีมีการเปล่ียน
ความหมายเพ่ือสร้างความหมายใหม่  
 
 

5. แนวคดิเร่ืองวาทกรรมและการวเิคราะห์วาทกรรม (Discourse and Discourse Analysis) 

 
รายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน”  ถือเป็นรายการวิทยใุนลกัษณะของรายการพดูท่ีแสดงให้

เห็นถึงวาทกรรม ของพ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร นายกรัฐมนตรีในการเล่าเหตุการณ์ ข่าวสาร ความคืบหนา้ของการ
ดาํเนินงานของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ หรือท่ีเรียกวา่ “นโยบายสาธารณะ”  ซ่ึงในงานวิจยัน้ีคือ วาทกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจาการพดูในท่ีสาธารณะของนายกรัฐมนตรี ผูน้าํทางการเมือง ซ่ึงถือเป็นวาทกรรมชุดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนใน
สงัคม  ดงันั้นงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัใหค้วามสนใจท่ีจะศึกษาวาทกรรมท่ีเกิดข้ึน จากเน้ือหาของรายการนายกฯทกัษิณ
คุยกบัประชาชน   ตามแนวคิดของอริสโตเติล ไดใ้หค้วามหายของวาทศิลป์ไวว้า่  “วาทศิลป์”  หมายถึง วิธีการ
ต่าง ๆ (Means) ซ่ึงบุคคลใชใ้นการโนม้นา้วใจ  ตลอดจนสญัลกัษณ์ท่ีบุคคลใช ้เพื่อใหเ้กิดอิทธิพลต่อความคิด
และพฤติกรรมของบุคคลนอกจากนั้นยงัมีผูใ้หค้าํจาํกดัความของ “วาทกรรม” ดงัน้ี (อา้งในอวยชยั  สงัสนา, 
2544) 
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มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault  1926-1984)  ใหค้วามหมายวา่ วาทกรรม หมายถึง ระบบและ
กระบวนการในการสร้างการผลิต (Constitute) อตัลกัษณ์ (Identity) และความหมาย (Significance)  ใหก้บัสรรพ
ส่ิงต่าง ๆ ในสงัคมท่ีห่อหุม้เราอยูไ่ม่วา่จะเป็นความรู้  ความจริง  อาํนาจ หรือ ตวัตนของเราเอง  นอกจากน้ีวาท
กรรมยงัทาํหนา้ท่ีตรึงส่ิงท่ีสร้างข้ึนใหด้าํรงอยูแ่ละเป็นท่ียอมรับของสงัคม  ขณะเดียวกนัวาทกรรมกท็าํหนา้ท่ี
เกบ็กด หรือปิดกั้นมิใหอ้ตัลกัษณ์และความหมายของบางอยา่งเกิดข้ึน (Subjugate) หรือไม่กท็าํใหอ้ตัลกัษณ์และ
ความหมายของบางส่ิงท่ีดาํรงอยูแ่ลว้ในสงัคมเลือนไปพร้อม ๆ กนัดว้ย (Displace) 

 
ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร (2545)  ไดอ้ธิบายวา่ วาทกรรม คือ ระบบท่ีทาํใหก้ารพดู การเขียนใน

สงัคมหน่ึง ๆเป็นไปได ้เพราะวาทกรรมจะเป็นตวักาํหนดกฎเกณฑเ์ง่ือนไขและกลไกต่าง ๆ ในการพดู การเขียน 
และกระบวนการน้ีทาํหนา้ท่ีในการสร้างเอกลกัษณ์ (Identity) และ ความหมาย (Significance) ใหก้บัสรรพส่ิง
ต่าง ๆ ในสงัคม 

นิธิ  เอยีวศิริวงศ์ (2532) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ วาทกรรม (Discourse) คือ การโยงใยขอ้เทจ็จริงท่ี
สลบัซบัซอ้นท่ีสุด  เป็นขอ้เทจ็จริงทุกดา้นท่ีสงัคมนั้นรู้  ไม่วา่จะเป็นวทิยาศาสตร์  แพทย ์ประวติัศาสตร์ ปรัชญา 
ภาษา  วรรณคดี ฯลฯ  ดงันั้นวาทกรรมจึงเป็นส่ือท่ีถูกสร้างข้ึน เหมือนความรู้กเ็ป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึน  ทุกคนตก
อยูไ่ดอ้าํนาจของวาทกรรมหน่ึง ๆ ทั้งส้ิน  เพราะโลกภายนอกมนัสมัพนัธ์กนัเช่นน้ี เราจึงควรมีสถานะอยา่งน้ี 

 
โรลนัด์ บาร์ธ (Roland Barther 1972)  (อา้งใน วไิล สมพนัธ์ ,2536) ใหแ้นวทางของการวิเคราะห์

ความหมายท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารวา่มี 2 ระดบัคือ 
- ระดบัแรก (First Order) การตีความหมายโดยตรง หรือ ความหมายโดยนยัตรง(Denotation) เป็น

ระดบัท่ีเก่ียวโยงลกัษณะของการตีความเป็นจริงของธรรมชาติซ่ึงอธิบายไดถึ้งความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัหมาย 
(Signifier) กบัตวัหมายถึง (Signified) ภายในสญัญาหน่ึง ๆ  อาจเรียกไดว้า่เป็นการตีความหมายสามญัสาํนกั 
และความหมายท่ีปรากฏเด่นชดัของสญัญะ(Sign) 

- ระดบัท่ี 2 (Second Order)  ในกระบวนการขั้นน้ีสญัญะจะมีความหมายเชิงวฒันธรรม ซ่ึงไม่ไดเ้กิด
จากตวัสญัญะเอง แต่มาจากวธีิการท่ีสงัคมใหค้่าตวัหมายและตวัหมายถึง ซ่ึง Roland Barthes  กล่าวไวว้า่สญัญะ
ในขั้นน้ีจะทาํหนา้ท่ี 2 ประการคือ การถ่ายทอดความหมายโดยนยั(Connotation) และถ่ายทอดความหมายใน
ลกัษณะมายาคติ(Myths) 
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Magaret Wetherell and Jonathan Potter (1992) (อา้งใน วไิล  สมพนัธ์ ,2536)  ไดก้ล่าวถึงการ
วิเคราะห์วาทกรรม(Discourse Analysis) วา่ภาษาพดูท่ีใชใ้นการสนทนาจะตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1. องคค์วามรู้ในการตีความหมาย (Interpretation Repertoire) คือ ประเดน็เร่ืองท่ีใชใ้นการ
ตีความ เป็นหน่วยสรุปของรูปแบบท่ีปรากฏอยูใ่นเน้ือหาท่ีถูกนาํใชใ้นวาทกรรม 
เพราะฉะนั้นจึงเป็นตวัรากฐานของผูพ้ดูท่ีใชใ้นการสร้างมุมมองของกิจกรรมทางวาท
กรรมเป็นกระบวนการทางความรู้ท่ีนาํไปสู่การโตแ้ยง้ 

2. การสร้างสรรคภ์าษา (Construction) คือ การสร้างสรรคภ์าษาเพื่อจุดมุ่งหมายและบรรลุผล
ตามตอ้งการ เป็นตวัท่ีบอกใหผู้ว้ิจยัทราบวา่วาทกรรมนั้นถูกสร้างข้ึนมาจากลกัษณะของ
ภาษาท่ีมีมาก่อนอยา่งไร ทาํใหท้ราบวา่ผูว้จิยัมีวิธีการเลือกใชภ้าษาอยา่งไร คาํบางคาํไม่ถูก
นาํมาใชแ้ละแนวคิดท่ีแสดงไดเ้ห็นถึงวาทกรรม เป็นเร่ืองของการกระทาํบางอยา่ง เพ่ือหวงั
ผลในทางปฏิบติันัน่กคื็อ วาทกรรม เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาจากความเป็นจริงท่ีมีชีวิต (Real 
Life) 

3. การผนัแปรของภาษา (Variation)  คือ วิธีการใชภ้าษาท่ีจะนาํไประบุวา่      วาทกรรมทาํ
หนา้ท่ีอะไร(Function) เป็นตวัแปรท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหวา่งการพดูกบัการ
กระทาํโดยศึกษาจากเหตุการณ์กลุ่มสงัคม นโยบายหรือบุคลิกภาพ อาจจะถูกอธิบายได้
หลายลกัษณะเม่ือหนา้ท่ีของวาทกรรมนั้นเปล่ียนไป 

4. การทาํหนา้ท่ีของภาษา (Function) คือ วาทกรรมนั้น ๆ ทาํหนา้ท่ีในการอธิบายเหตุการณ์
ใหผู้ฟั้งไดรั้บรู้วา่เกิดอะไรข้ึน แต่อาจจะเป็นเร่ืองยากท่ีจะเขา้ใจไดโ้ดยตรง เพราะหนา้ท่ี
ของวาทกรรมน้ีจะไม่มีการบอกโดยตรง เช่นการอา้งอิงหรือความพยายามหาเหตุผลใหเ้กิด
ความน่าเช่ือถือหรือการเสนอแนะต่อเน่ืองท่ีอาจเกิดข้ึนต่อไปได ้

 
วาทกรรมเป็นเร่ืองของระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ ์เง่ือนไขและความเป็นไปไดข้องการดาํรงอยูข่อง

สรรพส่ิง  วาทกรรมมีความสมัพนัธ์กบัประเดน็เร่ือง อาํนาจ และอุดมการณ์ (Power and Ideology) ปฏิสมัพนัธ์
ทั้งหลายลว้นแต่ไดรั้บอิทธิพลจากความสมัพนัธ์เชิงอาํนาจและอุดมการณ์ในบริบทเฉพาะทั้งส้ิน การทาํความ
เขา้ใจวาทกรรมตอ้งผา่นความเขา้ใจในระบบท่ีส่ิงต่าง ๆ ถูกใหค้วามหมาย ดงันั้นการวิเคราะห์วาทกรรมจึงเป็น
การพยามเปิดใหเ้ห็นถึงฐานะความเป็นวาทกรรม  ซ่ึงจากแนวคิดวาทกรรมดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมุ่งท่ีจะศึกษา
การใชว้าทกรรมของ พ.ต.ท.ทกัษิณ   นายกรัฐมนตรีจากคาํกล่าวสนทนาในรายการนายกฯ ทกัษิณคุยกบั 

DPU
DPU



25 
 

 

ประชาน เพื่อเป็นการโนม้นา้วใจประชาชน ผูรั้บฟังรายการ รวมถึงศึกษากระบวนการ และความสมัพนัธ์ของ
แนวคิดท่ีตอ้งการนาํเสนอผา่นส่ือออกสู่สงัคมในยคุปัจจุบนัน้ีโดยทาํการวิเคราะห์วาทกรรมจากเน้ือหารายการ
ดงักล่าว    
 

งานวิจยัน้ีไดน้าํเอาแนวคิดวาทกรรมมาใชใ้นกระบวนการศึกษาวิเคราะห์รายการนายกฯทกัษิณคุย
กบัประชาชน เพื่อคน้หาแนวคิดท่ีแสดงออกมาในลกัษณะของวาทกรรมทางการเมือง ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชิน
วตัร ท่ีนาํเสนอและพยายามสร้างความรู้ชุดวฒันธรรมทางสงัคม และปรากฏการณ์ทางการเมืองใหม่ ๆใหก้บั
สงัคมผา่นส่ือ ซ่ึงถือเป็นวาทกรรมชุดหน่ึงของสงัคมโดยอาศยัแนวคิดของ มิเชล ฟูโกต์ เพื่อศึกษาความหมาย
และอตัลกัษณ์ท่ีปรากฏออกมาทางภาษาพดูของ พ.ต.ท.ทกัษิณ  จากเน้ือหารายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบั
ประชาชน”   โดยแนวคิดของโรลนัด์ บาร์ธ (Roland Barther 1972)   เป็นแนวทางการวิเคราะห์ความหายทั้ง 2 
ระดบั  และนาํแนวคิดของ Magaret Wetherell ad Jonathan Potter (1992)  เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของภาษาท่ี
เกิดข้ึนจากวาทกรรมทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 

 

6. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
   

งานวิจยัคร้ังน้ีไดน้าํเอาผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเสนออุดมกาณ์ทางเมืองผา่นส่ือมวลชน  โดย
ท่ีผูว้ิจยัไดต้ั้งกรอบแนวคิดในเร่ืองของเน้ือหาของอุดมการณ์ท่ีถูกนาํเสนอผา่นส่ือ และการใชส่ื้อของรัฐ (นายกฯ
ทกัษิณ) เพื่อการนาํเสนออุดมการณ์นั้นๆ  รวมทั้งแนวคิดในแบบจาํลอง Thaksino’s Model ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ  
ชินวตัร ซ่ึงไดมี้ผูท้าํงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในหลายประเดน็ซ่ึงผลการวิจยัออกมานั้นจะเป็นประโยนชส์าํหรับการ
วิจยัในคร้ังน้ีเพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษางานวจิยัต่อไป 

 
วิไล  สมพนัธ์ุ (2536)  ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์วาทกรรมรายการวิทย ุจส.สนทนา พบวา่ ราย

การจส.สนทนา ไม่ใช่เวทีแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี การมีส่วนร่วมในรายการสามารถทาํไดร้ะดบัหน่ึงเท่านั้น
เพราะถูกจาํกดัขอบเขตภายใตก้ฎระเบียบและนโยบายของบริษทัผูด้าํเนินรายการและกองทพับก จึงเป็นเพยีง
รายการเสริมเพื่อเปล่ียนอารมณ์ของผูฟั้งจากรายงานจราจรเป็นการแสดงความคิดเห็น   จุดมุ่งหมายของการ
ปฏิบติัการวาทกรรมของผูมี้ส่วนร่วมคือเพ่ือใชเ้ป็นท่ีระบายอารณ์หรือเป็นแค่ทางผา่นโดยไม่หวงัผลในทาง
ปฎิบติั 
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ลดัดาวลัย ์ อินทจกัร(2547)   ศึกษาเร่ืองวาทกรรมการเมืองใน“รายการนายฯทกัษิณคุยกบั
ประชาชน”  พบวา่ประเดน็ท่ีสะทอ้นผา่นวาทกรรมในรายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชนนั้น ผูน้าํเสนอมี
เจตนาส่ือสารขอ้มูลและความคิดเห็นใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อทาํความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตาม
แนวทางของรัฐบาลหรือแกไ้ขความเขา้ใจผดิอนัเน่ืองมาจากการรับฟังข่าวสารจากบุคคล สถาบนั หรือส่ืออ่ืนๆ 
นอกจากนั้นการนาํเสนอวาทกรรมซํ้า ๆของพ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร นั้นเป็นการแสดง “อาํนาจทางสงัคม
การเมือง”  ท่ีเหนือกวา่นายกรัฐมนตรีคนใดของประเทศใน   ทศวรรษน้ี 

 
ระววีรรณ  ประกอบผล (2528)    ศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ของส่ือมวลชนกบั ระบบการเมืองไทย 

ในช่วงวิกฤตการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519 พบวา่ส่ือมวลชนในยามปรกติจะมีบทบาทตามท่ีรัฐบาล
และผูมี้อาํนาจทางการเมืองใชแ้ละกาํหนดเง่ือนไขการดาํเนินงานเป็นส่วนใหญ่  แต่ในยามวกิฤตการณ์  
ส่ือมวลชนจะมีอิทธิพลในการกาํหนดความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองของ
ประชาชน  สามารถสะทอ้นความรู้สึกนึกคิดในลกัษณะต่อตา้นการกระทาํอนัไม่ชอบมาพากลของรัฐบาล  
สามารถใชข้อ้มูลย ํ้าถึงความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล  และสามารถถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือปลุกระดมใหเ้กิดความ
รุนแรงทางการเมืองข้ึนมาได ้
 
 Freshley, Dwight L. (1989) ศึกษาเก่ียวกบัการใชส่ื้อวิทยขุองประธานาธิบดีเรแกนส์ โดยทาํการ
เปรียบเทียบคาํปราศยัทั้ง 2 สมยั โดยไดท้าํ Readability Test  แลว้พบวา่ หวัขอ้ในเร่ืองของวนัแม่ 
(Mother’sDay)ง่ายต่อความเขา้ใจของสาธารณชน มากกวา่หวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจ หรือนโยบายต่างประเทศ
ซ่ึงมีความยากต่อการเขา้ใจอยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงแสดงผลสรุปท่ีวา่การส่ือสารในเร่ืองท่ีเขา้ใจง่ายกบัภาษาท่ีเขา้ใจ
ง่ายนั้นสามารถทาํใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ระเบียบวธีิวจิัย 
 

การศึกษาเร่ือง การนาํเสนอแนวคิดทางการเมืองของนายกฯทกัษิณผา่นส่ือมวลชนนั้นหากพิจารณา
ตามปัญหานาํวิจยัท่ีกาํหนดไวใ้นบทท่ี 1  แลว้นั้น จะพบวา่ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาประเดน็ทั้งหมด 3 ส่วนดว้ยกนัคือ 
ส่วนท่ีหน่ึงวาทกรรมของพ.ต.ท.ทกัษิณท่ีนาํเสนอผา่นรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน”  ส่วนท่ีสองคือ
การนาํแนวคิดทางการเมืองจากรายการวิทยมุาผลิตซํ้าในส่ือหนงัสือพิมพ ์ และในส่วนท่ี 3 เป็นการนาํเน้ือหาใน
ส่วนท่ี 1และ 2 มาเปรียบเทียบเพ่ือสนบัสนุนช้ีใหเ้ห็นการนาํเสนอนโยบายตามแนวคิดแบบจาํลอง ทกัษิโน
โมเดลเพ่ือตอบปัญหานาํวจิยัทั้ง 3 ขอ้ 
   

ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)  ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  โดยอาศยัการวเิคราะห์เน้ือหาของอุดมการณ์ท่ีถูกนาํเสนอผา่นส่ือโดยนายกฯทกัษิณ ใน 
“รายการนายกทกัษิณคุยกบัประชาชน”  ดงัมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 

หน่วยการวเิคราะห์ (Unit of Analysis) 
   

หน่วยการวิเคราะห์ท่ีผูว้จิยัไดน้าํมาศึกษาในงานน้ีคือ คาํหรือประโยคท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ  กล่าวใน
รายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน”  ในทุกเชา้วนัเสาร์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธนัวาคม 2546  

 
แหล่งข้อมูล    
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล แบ่งลกัษณะขอ้มูลออกเป็น 3 ลกัษณะคือ 
1. ขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหาแนวคิดของพ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร  จากเน้ือหารายการ  “นายกฯทกัษิณ

คุยกบัประชาชน” โดยศึกษาในช่วงเดือน กรกฎาคม–ธนัวาคม 2546  
2. เน้ือหาของข่าวหรือบทวจิารณ์ในประเดน็ท่ีเป็นการเนน้ย ํ้าแนวคิดท่ีจากท่ีไดน้าํเสนอโดย 

พ.ต.ท.ทกัษิณชินวตัรในรายการนายกทกัษิณคุยกบัประชาชน ท่ีปรากฏในส่ือหนงัสือพิมพ ์
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3. เน้ือหาแนวคิด “ทกัษิโนมิกส์” ตามแบบจาํลอง ทกัษิโนโมเดล  
4. บทสมัภาษณ์ และแนวคิดของ บุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ เก่ียวกบัการส่ือสารทาง

การเมือง ประกอบดว้ย นกัวชิาการ  และนกัวิชาชีพส่ือหนงัสือพิมพ ์เพือ่ใชส้นบัสนุน
ผลการวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาจากเน้ือหา ไดแ้ก่ 

    - ศาสตราจารยสุ์กญัญา  สุดบรรทดั    
  ตาํแหน่ง   :     หวัหนา้ภาควชิาวารสารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     

     - นายพิเชียร   คุระทอง    
        ตาํแหน่ง   :     บรรณาธิการอาวโุส   หนงัสือพิมพม์ติชน 
     - นายสมปรารถนา   คลา้ยวิเชียร   
        ตาํแหน่ง   :  บรรณาธิการบริหาร   หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ 
     - นายจรัญ   ยัง่ยนื   
       ตาํแหน่ง   :     หวัหนา้ข่าวการเมือง   หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

1. ขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหาของรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” ซ่ึงทาํการรวบรวมเน้ือหาทั้งหมด
ท่ีออกอากาศทุกเชา้วนัเสาร์ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 2546 รวม 26 คร้ัง  เพื่อศึกษาวาท
กรรมทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทกัษิณ 

2. ขอ้มูลข่าวบทความ บทวิเคราะห์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ต่างๆท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ  ไดก้ล่าวในรายการ
นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน และนาํมาเสนอเนน้ย ํ้าในหนงัสือพิมพ ์เพือ่ศึกษาลกัษณะของการ
นาํเสนอของส่ือหนงัสือพิมพ ์

3. บทสมัภาษณ์ ของนกัวิชาการ และนกัหนงัสือพิมพ ์เพื่อนาํมาใชส้นบัสนุนผลการวิจยั  
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วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
   

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีการวิจยัและการวเิคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ (Qualitative Reseach) โดยการ
วิเคราะห์เน้ือหาเชิงอภิปราย (Discourse Analysis)   ทาํการศึกษาเน้ือหาของรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบั
ประชาชน”   เน้ือหาของขอ้มูลท่ีปรากฎในหนงัสือพิมพต์ามท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตไว ้และ เน้ือหาของ
แนวคิดทกัษิโนโมเดลท่ีพ.ต.ท.ทกัษิณไดเ้คยนาํเสนอไวเ้ม่ือสมยัหาเสียงเลือกตั้ง  โดยแบ่งวิธีการศึกษาไวด้งัน้ี 

1. ศึกษาเน้ือหาของรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน”  โดยทาํการรวมรวมคาํพดูหรือ
ประโยค ท่ีพ.ต.ท.ทกัษิณ ไดก้ล่าวในรายการวิทยดุงักล่าว แลว้นาํมาวเิคราะห์วาทกรรมเพ่ือ
ศึกษาความหมายท่ีตอ้งการส่ืออกมารวมถึงบริบทท่ีเกิดข้ึน ณ ขณะนั้น 

2. ศึกษาขอ้มูลข่าว บทความ บทวิจารณ์เก่ียวกบัประเดน็ท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ ไดก้ล่าวไวใ้น
รายการวิทย ุและนาํมาผลิตซํ้าในส่ือหนงัสือพิมพ ์ โดยทาํการศึกษาลกัษณะของการ
นาํเสนอซํ้าโดยจาํแนกหลกัการผลิตไว ้2 ลกัษณะคือ 

1.1 การผลิตซํ้าโดยคงความหมายเดิมไว ้
1.2 การผลิตซํ้าโดยเปล่ียนความหมายเพื่อสร้างความหมายใหม่ 

3. เปรียบเทียบแนวคิดท่ีพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรไวก้ล่าวในรายการ “นายกฯทกัษิณ  
คุยกบัประชาชน”  กบัแนวคิดตามหลกั “ทกัษิโนโมเดล” ท่ีไดเ้คยนาํเสนอเม่ือคร้ังหาเสียง
เลือกตั้งเม่ือปี 2543 
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บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
รายการนายกทกัษิณคุยกบัประชาชนนบัเป็นรายการหน่ึงท่ีรัฐบาลยคุของ พ.ต.ท.ทกัษิณ    ชินวตัร 

ใชเ้ป็นช่องทางของส่ือเพ่ือใชถ่้ายทอดแนวคิดและนโยบายของตนไปสู่สาธารณะ ซ่ึงนบัวา่เป็นการเขา้ถึง
ประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี และไดรั้บการตอบรับอยา่งมากในปัจจุบนั ซ่ึงวตัถุประสงคข์องรายการ นายกฯทกัษิณ 
ตอ้งการท่ีจะใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ไดเ้ขา้ใจวา่รัฐบาลกาํลงัทาํอะไรอยูใ่นขณะนั้น ดงันั้นเน้ือหาในรายการกจ็ะมี
หลากหลายประเดน็ทั้งการแถลงนโยบายใหม่ ๆ ใหฟั้ง  การนาํเสนอความคืบหนา้ของโครงการท่ีกาํลงัทาํ  หรือ
แมก้ระทัง่ความเคล่ือนไหว เหตุการณ์ต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ในรอบสปัดาห์ เน่ืองจากรายการน้ีจะ
ออกอากาศทุก ๆ เชา้วนัเสาร์ เวลาประมาณ 8.00 – 9.00 น. และเป็นการถ่ายทอดกระจายเสียงแบบสด ๆ โดยท่ี 
พ.ต.ท.ทกัษิณไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางเขา้มายงัหอ้งส่งของสถานีวิทยกุระจายเสียงแต่อยา่งใด ดงันั้นไม่วา่นายกฯจะ
อยูท่ี่ใดทั้งในประเทศ และต่างประเทศกย็งัคงสามารถท่ีจะพดูคุยกบัประชาชนไดเ้ช่นเคย โดยใชเ้ทคนิค
กระบวนการผลิตจากเทคโนโลยทีนัสมยัในปัจจุบนั ดงันั้นบรรยากาศท่ี นายกฯกล่าวทกัทายกบัประชาชนจึงมี
หลากหลายรูปแบบทาํใหผู้ฟั้งรู้สึกวา่ไดเ้ดินทางไปยงัท่ีต่าง ๆ กบันายกฯดว้ยเช่นกนั เช่น คาํกล่าวทกัทายใน
รายการท่ีวา่   “สวสัดีครับ พี่นอ้งประชาชนท่ีเคารพรักครับ  วนัน้ีพบกนัเช่นเคย เด๋ียวผมพดูวิทยเุสร็จ ผมกจ็ะไป
ตอ้นรับประธานาธิบดี เมกาวดี ซ่ึงจะไปเชียงใหม่ ผมจะไปตอ้นรับท่ีเชียงใหม่......”   หรือ “สวสัดีครับพี่นอ้ง
ประชาชนท่ีเคารพรักครับ  วนัน้ีผมอยูท่ี่สิงคโปร์พดูผา่นโทรศพัทท์างไกล อาจจะแพงหน่อยแต่กค็งไม่มากครับ
.....”  หรือ “สวสัดีครับพี่นอ้งประชาชนท่ีเคารพรัก พบกนัเช่นเคยนะครับ แต่วนัน้ีผมไม่ไดอ้ยูใ่นประเทศไทย 
ผมขออนุญาตลามาพกัท่ีประเทศองักฤษครับ ผมเลยโทรอดัเทปมาจากประเทศองักฤษ....”   การนาํเสนอเช่นน้ี
ผา่นทางส่ือวิทยซ่ึุงผูฟั้งเองนอกจากจะไดย้นิเสียงแลว้ยงัตอ้งจินตนาการตามท่ีไดย้นิทาํใหผู้ฟั้งรู้สึกจินตนาการวา่
ส่ิงท่ีไดรั้บฟังนั้นเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
  

รายการนายกทกัษิณคุยกบัประชาชน นั้นเป็นรายการท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณเป็นผูด้าํเนิน     รายการเอง
ทั้งหมด ไม่ใช่รายการสนทนาโดยใหพ้ิธีกรร่วมสนทนาดว้ยดงันั้นจึงเป็นการถ่ายทอดแนวความคิดโดยตรงจาก
นายกฯทกัษิณ สู่ประชาชน ผูด้าํเนินรายการจึงทาํหนา้ท่ีเป็นเพียงผูพ้ดูเปิดรายการและนาํผูฟั้งเขา้สู่เน้ือหารายการ
เท่านั้น 
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รูปแบบรายการ นายกฯทกัษิณพบประชาชน มีดังนี ้
 

รายการ “นายกทกัษิณคุยกบัประชาชน” นั้นถือเป็นรายการสดรายการหน่ึงซ่ึงผูด้าํเนินรายการเป็น
ผูน้าํประเทศ เร่ิมออกอากาศคร้ังแรกเม่ือวนัเสาร์ท่ี 28 เมษายน 2544  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย กรมประชาสมัพนัธ์  คล่ืนเอฟเอม็ 92.5 เมกะเฮิรตซ์   หลงัจาก พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร เขา้รับตาํแหน่ง
นายกรัฐมนตรีไม่นานนกั  โดยเร่ิมแรกท่ีออกอากาศนั้นใชเ้วลาในการออกอากาศประมาณ 30 นาที  ซ่ึงกไ็ดรั้บ
เสียงตอบรับจากผูฟั้งมากข้ึนเร่ือย ๆ จนตอ้งขยายเวลาเพิม่เป็น 50 นาที และ1 ชัว่โมงในปัจจุบนัจึงถือไดว้า่
ประสบความสาํเร็จค่อนขา้งสูง สาํหรับรูปแบบ การจดัรายการนั้น เป็นไปอยา่งเรียบง่ายกล่าวคือ มีผูเ้ร่ิมดาํเนิน
รายการ 2 คน คือ  คุณประพนัธ์  หิรัญพฤกษ ์และ คุณวโรกาส  มงักรพิศ เป็นผูก้ล่าวเปิดรายการ  จากนั้นกจ็ะ
เป็นการดาํเนินรายการไปจนจบโดย พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ซ่ึงเน้ือหาท่ีนาํมาพดูในรายการนั้นมี
หลากหลายประเดน็  มีทั้งประเดน็ทัว่ไปท่ีกาํลงัเกิดข้ึน ณ ขณะนั้น หรือช่วงเวลาของสปัดาห์ท่ีผา่นมา  ผลการ
ปฏิบติังานของรัฐบาล ความคืบหนา้ของการปฏิบติังาน รวมถึงประเดน็ร้อนท่ีกาํลงัเกิดข้ึน ณ ช่วงเวลานั้น  
ตวัอยา่งเช่น เร่ืองของการประกาศสงครามยาเสพติด ,การกวาดลา้งอาวธุสงคราม การประชุม ผูน้าํเอเปค เป็นตน้ 
ลกัษณะของการเล่าบรรยายใหผู้ฟั้งนั้นเป็นการใชค้าํพดูท่ีเรียบง่ายและง่ายต่อการเขา้ใจของชาวบา้น หรือ กลุ่ม
คนทัว่ไป  และบางประเดน็ไดมี้การยกตวัอยา่งเปรียบเทียบเพื่อใหเ้ห็นภาพชดัเจนข้ึน    จุดเด่นของรายการน้ีกคื็อ
เป็นรายการท่ีออกอากาศสด  ๆ  ซ่ึงบางคร้ังไม่ไดถู้กจดัในหอ้งส่งของกรมประชาสมัพนัธ์  ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ราบจาก
เน้ือหารายการและคาํกล่าวทกัทายของพ.ต.ท.ทกัษิณ นั้นไดพ้ยายามท่ีจะแจง้ใหป้ระชาชนรับทราบในทุก ๆ คร้ัง
วา่ขณะน้ีตนกาํลงัอยูท่ี่ไหน และกาํลงัปฏิบติัการอะไรอยู ่จึงถือเป็นกลยทุธ์อยา่งหน่ึงซ่ึงทาํใหป้ระชาชนรู้สึกได้
วา่มีความใกลชิ้ดกบัผูน้าํประเทศมากข้ึน 
 
รูปแบบรายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน 
 

ผูด้าํเนินรายการ       นายกฯทกัษิณพดูคุย       นายกฯทกัษิณกล่าว 
- คุณประพนัธ์  หิรัญพฤกษ ์     กบัประชาชน        ปิดรายการและกล่าวลา 
- คุณวโรกาส  มงักรพิศ     (ใชเ้วลาประมาณ 60 นาที)        ประชาชน 

 
หมายเหตุ  เน่ืองจากการพดูคุยสนทนาของนายกฯทกัษิณนั้นเป็นรายการสดซ่ึงนายกฯจะไม่ไดอ้ยูใ่นหอ้งส่งของ
สถานีทุกคร้ัง ดงันั้นในหอ้งส่งทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยการเปิดรายการของผูด้าํเนิน
รายการจะตอ้งพดูเปิดรายการเพื่อดึงเวลาใหพ้อดีกบัเวลาท่ีเช่ือมกบัการเร่ิมสนทนาของนายกฯทกัษิณพอดี  
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ดงันั้นช่วงระยะเวลาความยาวของการเปิดรายการจึงไม่แน่นอนจะสั้นหรือยาวนั้นข้ึนอยูก่บัการติดต่อเช่ือมโยง
กบัจุดท่ีนายกฯอยู ่  และหลงัจากจบรายการในเชา้วนัเสาร์แลว้นั้น ประเดน็ต่างๆ ท่ีพ.ต.ท.ทกัษิณ ไดก้ล่าวก็
กลายเป็นประเดน็ท่ีส่ือมวลชนหลาย ๆ แขนงนาํมาเสนอเพื่อขยายผลเป็นข่าวไดว้นัรุ่งข้ึน และบางประเดน็ก็
สามารถนาํมาเสนอเป็นประเดน็ต่อเน่ืองไดต้ลอดสปัดาห์ ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการนาํเสนอ
ผา่นส่ือ โดยแยกผลการวจิยัออกเป็น  2 ส่วนดงัน้ีคือ 

 ตอนที ่1  การวิเคราะห์วาทกรรมทางการเมืองของพ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร ท่ีกล่าวผา่นส่ือวิทยใุน

รายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน”   
 

 ตอนที ่2 การผลิตซํ้าในส่ือหนงัสือพิมพ ์ 

 

ตอนที ่3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดทางการเมืองท่ีพ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัรนาํเสนอผา่นส่ือ 

กบั แนวคิดทกัษิโนโมเดล 
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ตอนที ่1 การวเิคราะห์วาทกรรมทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทกัษณิ  ชินวตัร  ทีก่ล่าวผ่าน 

ส่ือวทิยุในรายการนายกฯทกัษณิคุยกบัประชาชน 
 

รายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” นั้นเป็นรายการท่ีนาํเสนอแนวคิดของ พ.ต.ท.ทกัษิณ   ชิน
วตัร นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนั ผา่นทางส่ือวิทยดุงันั้นการส่ือสาร วิธีการนาํเสนอ รวมทั้งภาษาท่ีใชน้ั้นจะตอ้งส่ือ
ใหผู้ฟั้งมองเห็นภาพตามท่ีผูพ้ดูตอ้งการส่ือความหมายออกมา  ผูฟั้งเองกต็อ้งใชจิ้นตนาการในการฟังเพื่อทาํ
ความเขา้ใจและรับทราบกบัขอ้มูลนั้น  จากการวจิยัสงัเกตพบวา่จุดเด่นประการหน่ึงของการใชถ้อ้ยคาํของ 
พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร นั้นเป็นการใชถ้อ้ยคาํท่ีฟังเขา้ใจง่าย เป็นภาษาแบบพ้ืน ๆ ท่ีประชาชนทัว่ ๆไปฟังแลว้
เขา้ใจอีกทั้งการยกตวัอยา่งเปรียบเทียบเพื่อ เป็นการขยายความหมายของขอ้มูลข่าวสารท่ีรัฐบาลตอ้งการแจง้ให้
ประชาชนทราบใหเ้ขา้ใจง่ายยิง่ข้ึน  ดงันั้นภาษารวมถึงวาทกรรมท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ ท่ีใชใ้นการส่ือสารเพ่ือการถ่าย
ถอดอุดมการณ์นั้นจึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก   อนัเป็นการส่งผลใหร้ายการน้ีเป็นท่ีช่ืนชอบกบัผูฟั้งมากมาย มี
เสียงตอบรับค่อนขา้งสูง     ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงใหค้วามสนใจกบัการใช ้วาทกรรมของโดยไดต้ั้งขอ้สงัเกตไวเ้ป็น 
2 ส่วนสาํคญั ส่วนแรกคือคาํกล่าวทกัทายประชาชนตอนเปิดรายการ และกล่าวลาประชาชนผูฟั้งเพื่อปิดรายการ  
ส่วนท่ีสองคือคาํกล่าวท่ีเป็นประเดน็เน้ือหาท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ ตอ้งการจะถ่ายทอด 

 
ลกัษณะของการกล่าวคาํทกัทายประชาชนผูฟั้งรายการผา่นทางสถานีวทิยกุระจายเสียงทัว่ประเทศ

นั้นเป็นคาํกล่าวท่ีทาํใหผู้ฟั้งรู้สึกดีกบัผูพ้ดู ตวัอยา่งเช่น คาํกล่าวท่ีวา่ “สวสัดีครับพี่นอ้งประชาชนท่ีเคารพรัก”  
ซ่ึงคาํวา่ “พี่นอ้งประชาชน” เป็นคาํทกัทายอนัเป็นแบบแผนของภาษาทางการเมืองท่ีนกัการเมืองนิยมใชใ้นการ
หาเสียง   แต่แสดงถึงความผกูพนัใกลชิ้ด ความเป็นเครือญาติ การเป็นครอบครัวเดียวกนั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นและทาํ
ใหผู้ฟั้งรู้สึกวา่ใกลชิ้ดกบันายกรัฐมนตรีมากข้ึน   สาํหรับคาํวา่ “พี่นอ้งประชาชนท่ีเคารพรัก”  แสดงถึงการให้
เกียรติและยกยอ่งผูฟั้ง แสดงถึงการใหค้วามสาํคญักบัผูฟั้งทุกท่าน  
 

นอกจากนั้นลกัษณะเด่นอีกประการคือจะกล่าวคาํทกัทายพร้อมกบัเล่าถึงสถานท่ีท่ีตนอยู ่ณ ขณะ
พดูคุยอยูน่ั้น หรืออาจมีการเกร่ินบอกวา่ก่อนหนา้ท่ีจะมาพดูคุยไปทาํอะไรมา  หรือหลงัจากพดูจบแลว้จะไปทาํ
อะไร ท่ีไหนเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นคนไทยและวฒันธรรมการทกัทายของคนไทยท่ีชอบถามคนรู้จกั
หรือคนคุน้เคยกนัเม่ือพบกนัเสมอ ๆวา่เป็นอยา่งไร อยูท่ี่ไหน สบายดีไหม หรือแมก้ระทัง่วา่ตอนน้ีทาํอะไรอยู ่
ซ่ึงความหมายนยัหน่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ พ.ต.ท.ทกัษิณไดพ้ยายามท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่ไดใ้กลชิ้ดกบัประชาชนมาก 
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ยิง่ข้ึน คุน้เคยกนัมากข้ึน แต่อีกนยัหน่ึงเป็นการนาํเสนอหนา้ท่ีและภาระกิจท่ีตนกาํลงัปฏิบติัอยูว่า่ขณะนั้นไดท้าํ
อะไร อยูท่ี่ไหน อยา่งไร  กบัใคร และเกิดอะไรข้ึนอยูใ่นขณะนั้น ซ่ึงถือเป็นการแจง้ใหป้ระชาชนรู้วา่รัฐบาล
กาํลงัปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี  เตม็กาํลงั ไม่ไดล้ะท้ิงงานแมจ้ะตอ้งเดินทางไปต่างจงัหวดั หรือแมก้ระทัง่
ต่างประเทศ  ดงัตวัอยา่ง คาํพดูท่ีวา่   

- “สวสัดีครับ พี่นอ้งประชาชนท่ีเคารพรักครับ  วนัน้ีพบกนัเช่นเคย เด่ียวผมพดูวิทยเุสร็จ ผมกจ็ะไป
ตอ้นรับประธานาธิบดี เมกาวดี ซ่ึงจะไปเชียงใหม่ ผมจะไปตอ้นรับท่ีเชียงใหม่......”   (รายการนายกฯ
ทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม  2546) 

-  “สวสัดีครับพี่นอ้งประชาชนท่ีเคารพรักครับ  วนัน้ีผมอยูท่ี่สิงคโปร์พดูผา่นโทรศพัทท์างไกล อาจจะ
แพงหน่อยแต่กค็งไม่มากครับ.....”  (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 6 กันยายน  2546) 

- “สวสัดีครับพี่นอ้งประชาชนท่ีเคารพรัก พบกนัเช่นเคยนะครับ แต่วนัน้ีผมไม่ไดอ้ยูใ่นประเทศไทย ผม
ขออนุญาตลามาพกัท่ีประเทศองักฤษครับ ผมเลยโทรอดัเทปมาจากประเทศองักฤษ....” (รายการนายกฯ
ทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 25 ตลุาคม 2546) 

-  “สวสัดีครับพี่นอ้งประชาชนท่ีเคารพรักครับ  ผมเพ่ิงกลบัจากญ่ีปุ่นมาเม่ือคืนน้ีตอนตี 1 กวา่จะเขา้นอนก็
ตี 2 กว็นัน้ีอาจจะเสียงแหง้นิดหน่อยครับ......” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 13 
ธันวาคม 2546) 

- สวสัดีครับพี่นอ้งประชาชนท่ีเคารพรัก วนัน้ีผมอยูท่ี่บา้นพกัท่ีหวัหินครับ นัง่เฮลิปคอปเตอร์มาแต่เชา้
เพื่อท่ีจะไดคุ้ยกบัพี่นอ้งประชาชนสด ๆ แทนท่ีจะอดัเทปไวต้ั้งแต่ตอนกลางคืน  กคิ็ดวา่จะมาเชา้มาพดู
กบัพี่นอ้งท่ีน่ี พอพดูเสร็จกต็อ้งเขา้ไปท่ีโรงแรมโซฟิเทลเพ่ือประชุม คณะรัฐมนตรี.....” (รายการนายกฯ
ทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2546) 

 
 สาํหรับคาํกล่าวปิดรายการหรือกล่าวลาผูฟั้งนั้น  จากลกัษณะรูปแบบของรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบั
ประชาชน”  ท่ีกล่าวมาแลว้ในขา้งตน้นั้น จะเห็นไดว้า่เป็นรายการท่ีมีพธีิกร 2 ท่านและทาํหนา้ท่ีเพียงการกล่าว
เปิดรายการและเช่ือมต่อเพ่ือเขา้สู่เน้ือหารายการโดย พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร และหลงัจากนั้นกเ็ป็นอนัหมด
หนา้ท่ี ท่ีเหลือจึงเป็นหนา้ท่ีของ พ.ต.ท.ทกัษิณท่ีจะกล่าว เล่าเร่ืองกบัประชาชนแต่เพียงผูเ้ดียวและเม่ือหมดเวลา
การสนทนา พ.ต.ท.ทกัษิณ กท็าํหนา้ท่ีแทนพิธีกรในการกล่าวปิดรายการเอง   สาํหรับวาทกรรมท่ีปรากฎในช่วง
ของการกล่าวปิดรายการนั้นแสดงใหเ้ห็นถึงความเกรงใจ และขอบคุณประชาชนท่ีติดตามรายการอยา่งต่อเน่ือง  
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ทั้งน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของความเป็นคนไทย และวฒันธรรมของคนไทยท่ีจะแสดงออกถึงความเกรงใจ ดงั
ตวัอยา่งคาํกล่าวท่ีวา่ 
 

- “วนัน้ีรบกวนเวลาพ่ีนอ้งประชาชนมากแลว้นะครับ กข็อขอบคุณอีกคร้ังท่ีติดตามมาโดยตลอด ผมพร้อม
ท่ีจะเล่าเหตุการณ์ทุกอยา่งอยา่งตรงไปตรงมาใหพ้ีน่อ้งประชาชนรับทราบในฐานะท่ีท่านไดใ้หผ้มมา
ทาํงานแทนท่านครับ สวสัดีครับ” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม  2546) 

- “วนัน้ีกค็งขอรบกวนเวลาพีน่อ้งประชาชนเท่าน้ีครับ ขอบคุณครับ” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับ
ประชาชนเม่ือวันท่ี 6 กันยายน  2546) 

-  “วนัน้ีกไ็ดเ้ล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ใหพ้ี่นอ้งประชาชนฟังอยา่งต่อเน่ืองถึงการทาํงาน กห็วงัวา่พี่นอ้งคงจะได้
ติดตามความคืบหนา้ในการท่ีรัฐบาลไดแ้กปั้ญหาของท่านอยา่งต่อเน่ือง กข็อกล่าวคาํสวสัดีสาํหรับวนัน้ี
ครับ” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 1พฤศจิกายน  2546) 

- “กข็อขอบคุณพี่นอ้งประชาชนอีกคร้ัง ในการติดตามรับฟังรายการน้ีทุกวนัเสาร์ ขอบคุณครับ” (รายการ
นายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน  2546) 

 
การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัวาทกรรมทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ผา่นทางรายการ “นายกฯทกัษิณคุย

กบัประชาชน” นั้น ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาบทบาทของการปฏิบติัการทางวาทกรรมท่ีเกิดข้ึน สามารถแบ่งการ
วิเคราะห์ตามประเภทของเร่ืองท่ีนาํเสนอในรายการในช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาวจิยั  ไดด้งัต่อไปน้ี 

 
1. วาทกรรมท่ีเก่ียวกับปัญหาความยากจนของประชาชน หมายถึง ประเดน็เน้ือหาท่ีแสด 

ใหเ้ห็นแก่นของเน้ือหาในความหมายและวตัถุประสงค ์เพื่อการแกไ้ขปัญหาความยากจน ตวัอยา่งเช่น ปัญหา
ความยากจนท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  โครงการหรือนโยบายช่วยเหลือคนจน หรือแมแ้ต่ผลการปฏิบติังานรวมถึง
ความกา้วหนา้ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาความยากจน 

2. วาทกรรมท่ีเก่ียวกับการปราบปรามยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และส่ิงผิดกฎหมาย  หมายถึง 
ประเดน็เน้ือหาท่ีแสดงความหมายและส่ิงท่ีตอ้งการจะส่ือใหผู้ฟั้งไดรั้บรู้เก่ียวกบัปัญหายาเสพติด  ส่ิงผดิ
กฎหมาย และผูมี้อิทธิพลตวัอยา่งเช่น นโยบายการปราบปราม   บทลงโทษของผูก้ระทาํผดิ  ผลการปฏิบติัการ
ของรัฐบาล  รวมถึงแนวทางปฏิบติัและหลกัการแกไ้ขปัญหา 
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1. วาทกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศ  หมายถึง ประเดน็ท่ีแสดงความ 
หมายของเน้ือหาเพื่อตอ้งการส่ือใหเ้ห็นถึงหลกัและแนวคิดท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาประเทศทั้งทางดา้นประชากร  
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม  สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ตวัอยา่งเช่น  การพฒันาฝีมือแรงงาน  การพฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  การปฏิรูประบบราชการ  การขยายตลาดการคา้ไปยงัต่างประเทศ การเปิดเสรีทางการคา้ 

2. วาทกรรมท่ีเก่ียวกับความมัน่คงของประเทศ  หมายถึง  ประเดน็เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง  
หรือ ส่งผลกระทบกระเทือนต่อความมัน่คงของประเทศ  เช่น ปัญหาผูล้ี้ภยัท่ีขา้มแดนขา้มาในประเทศไทย   
ปัญหาความไม่สงบของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. วาทกรรมท่ีเกิดขึน้ตามวาระและเหตกุารณ์พิเศษ  หมายถึง ประเดน็เน้ือหาท่ีไม่ไดเ้กิด 
ข้ึนบ่อย หรือ เกิดข้ึนตามวาระพิเศษ หรือเหตุการณ์พิเศษ  เช่น วนัเฉลิมพระชนมพ์รรษาฯ   การเป็นเจา้ภาพจดั
ประชุมเอเปค 
 
 วาทกรรมทีเ่กีย่วกบัปัญหาความยากจนของประชาชน    

ตามแนวคิดของ Roland  Barthes ท่ีผูว้ิจยัไดใ้ชท้าํการวิเคราะห์ความหมายนั้นพบวา่ความหมายท่ี
แสดงออกมานั้นมีทั้ง 2 ระดบักล่าวคือทั้งความหมายโดยตรง(Denotation) และ ความหมายแฝงหรือความหมาย
โดยนยั (Connotation)   ประเดน็ท่ีพ.ต.ท.ทกัษิณ นาํมาพดูนั้นเป็นคาํพดูท่ีเนน้ไปท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นประชาชน
ในระดบักลางถึงล่าง หรือเป็นผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย โดยเฉพาะในชนบท ดงันั้น วาทกรรมท่ีแสดงออกมานั้นจึงเป็น
คาํพดูท่ีฟังเขา้ใจง่าย ส่ือสารง่ายสามารถเขา้ใจความหมายไดโ้ดยตรง แสดงใหเ้ห็นภาพของสภาวะความเป็นอยู่
ของคนจนในประเทศ รวมทั้งวิธีการท่ีรัฐบาลจะดาํเนินเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนดงักล่าวเพื่อใหป้ระชาชนมี
ความกินดีอยูดี่และเป็นกาํลงัในการพฒันาประเทศต่อไปได ้   ตวัอยา่งเช่น  

- “สงัคมไทยเรามีคนจนหรือคนอ่อนแออยูจ่าํนวนมาก เพราะฉะนั้นกฎกติกาต่าง ๆ ท่ีตั้งข้ึนมาจะตอ้ง
คาํนึงแบบประชาธิปไตยจ๋าโดยไม่คาํนึงถึงวา่มีคนแตกต่างมาแต่ตน้นั้น ยิง่ทาํใหค้นท่ีอยูข่า้งล่างลาํบาก
ข้ึนน่ีคือจุดท่ีตอ้งแกไ้ขในคุกไปดูเถิดคนจนเป็นคนติดคุกร้อยละ90 และคนท่ีเป็นเหยือ่ของอาชญากรรม
ส่วนใหญ่กเ็ป็นคนจน คนจนเป็นเหยือ่ของอาชญากรรมท่ีทาํโดยคนจนเช่นกนัฉะนั้นการบงัคบัใช้
กฎหมายของการจดัระบบบริหารงานยติุธรรมตอ้งคาํนึงถึงขอ้น้ี ” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับ
ประชาชนเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม2546) 

 
วาทกรรมขา้งตน้แสดงความหมายของคนจนไวห้ลายความหมายไม่เพียงแต่จะหมายถึงผูท่ี้มีรายได้

นอ้ยเท่านั้นแต่คนจนในความหมายของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ยงัหมายถึงผูท่ี้อ่อนแอ   ผูท่ี้ตอ้งติดคุก ผูท่ี้ก่ออาชญากรรม 
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และเป็นเหยือ่ของอาชญากรรม ซ่ึงการแสดงวาทกรรมในลกัษณะน้ีหากมองในอีกแง่มุมหน่ึงนั้นจะเห็นไดว้า่ ผู ้
พดูมีความตอ้งการท่ีจะช้ีแจง และพยายามเขา้ถึงปัญหาของความยากจนซ่ึงจากคาํพดูดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ผู ้
พดูไดมี้การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงแลว้วา่เกิดอะไรข้ึนกบัคนจนบา้ง ซ่ึงตามแนวคิดของ Magaret Wetherell 
ad Jonathan Potter นั้นถือไดว้า่วาทกรรมน้ีแสดงใหเ้ห็นรากฐานความรู้ของผูพ้ดู (Interpertative Repertoire)  ซ่ึง
ช้ีใหเ้ห็นวา่ พ.ต.ท.ทกัษิณ มีขอ้มูลของประชาชนในประเทศซ่ึงทาํหรู้วา่ยงัมีคนจนอยูจ่าํนวนมากและคนจนกจ็ะ
เป็นผูก่้อปัญหาใหเ้กิดข้ึนในสงัคมอีกมากมาย  และนอกจากนั้นลกัษณะของการสร้างสรรภาษารวมถึงวิธีการใช้
ภาษาของ พ.ต.ท.ทกัษิณนั้นยงัส่ือใหเ้ห็นความหมายโดยนยัปรากฎอยูใ่นคาํพดูในหลายๆ รูปแบบกล่าวคือ 
   ความหมายท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความใกลชิ้ด ความเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั   ตวัอยา่งเช่น 

-  “พี่นอ้งประชาชนคนจน” (รายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชนวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2546) 
- “ขอใหพ้ี่นอ้งประชาชนท่ีเดือดร้อนอดทนรออีกนิดเดียวครับ” (รายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน  1 

พฤศจิกายน 2546) 
   ความหมายท่ีแสดงการใหค้าํมัน่สญัญา   ตวัอยา่งเช่น 

- “รัฐบาลจะดูแลให ้(รายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชนวนัท่ี 9 สิงหาคม 2546) 
- “ถา้คนไทยไม่มีคนจน สงัคมจะดีกวา่น้ีแน่นอน” (รายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชนวนัท่ี 19 

กรกฎาคม 2546) 
   ความหมายท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่รัฐบาลน้ีไดป้ฏิบติังานเพ่ือประชาชนอยา่งเตม็ท่ี   ตวัอยา่งเช่น 

-  “ไม่ตอ้งห่วงทาํอะไรเห็นใจคนจนอยูแ่ลว้” (รายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชนวนัท่ี 30สิงหาคม 
2546) 

- “เงินคนจน ตอ้งกลบัไปช่วยคนจน” (รายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชนวนัท่ี  9 สิงหาคม 2546) 
- “รัฐบาลน้ีช่วยคนจนโดยไม่ผา่นนายหนา้” (รายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชนวนัท่ี 1พฤศจิกายน 

2546) 
 

วาทกรรมทีเ่กีย่วกบัการปราบปรามยาเสพติด ผู้มีอทิธิพล และส่ิงผดิกฎหมาย 
จากการศึกษาพบวา่ความหมายท่ีแสดงออกมาในวาทกรรมเก่ียวกบัการปราบปรามยา    เสพติด ผูมี้

อิทธิพลและส่ิงผดิกฎหมาย มีทั้ง 2 ประเภทคือใหค้วามหมายโดยตรง และ ใหค้วามหมายโดยนยั ข้ึนอยูก่บั
วตัถุประสงคว์า่ตอ้งการพดูกบัใคร ประชาชน หรือ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน หรือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 
ส่ิงผดิกฎหมายและผูมี้อิทธิพล พ.ต.ท.ทกัษิณ จะใชค้าํพดูท่ีเรียบง่ายเขา้ใจง่ายใหค้วามหมายโดยตรง สาํหรับ 
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เน้ือหาท่ีตอ้งการจะบอกกล่าวกบัประชาชนทัว่ ๆไป  แต่หากเป็นเน้ือหาท่ีตอ้งการพดูหรือแจง้ใหผู้ก้ระทาํผดิได้
รับทราบนั้นถอ้ยคาํการใชภ้าษาจะเป็นการพดูท่ีเป็นความหมายโดยนยัปรากฎอยูใ่นคาํกล่าวผา่นทางรายการซ่ึง
ตอ้งการส่ือใหเ้ห็นความหมายหลายรูปแบบกล่าวคือ 
   ความหมายท่ีแสดงความมีพลงั และอาํนาจ   ตวัอยา่งเช่น 

- “ผมขอส่งสญัญาณใหท้ราบชดั ๆ”  (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม  2546) 
- “ยาเสพติดตอ้งสูญส้ินไปจากแผน่ดินไทย” (รายการนายกฯทักษิณคุยกบัประชาชน เม่ือวันท่ี 12 

กรกฎาคม  2546) 
- “ใหย้ดึทรัพยค์า้รายใหญ่ใหห้มด ถา้ยดึทรัพยด์ว้ยกฎหมายฟอกเงินไม่ได ้กใ็หใ้ช ้   

กฎหมายสรรพากร”(รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม  2546) 
- “หา้มรัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการปฏิเสธการรับผูท่ี้เคยเสพยาเสพติดแลว้ เลิกแลว้หายแลว้ เขา้ทาํงาน

หรือศึกษาต่อ ตอ้งใหโ้อกาสเคา้กลบัคืนมาสู่ภาวะสงัคมปกติ” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน 
เม่ือ  วันท่ี 9 สิงหาคม  2546) 

-  “ผมสัง่เอก็ซเรยทุ์กตารางน้ิว (รายการนายกฯทักษิณคุยกบัประชาชน เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม  2546) 
- “ผมสัง่ไล่ล่าผูค้า้รายใหญ่” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม  2546) 
 

   ความหมายท่ีแสดงการขูบ่งัคบั  คาดโทษ  เอาจริงเอาจงั   ตวัอยา่งเช่น 
-  “ผมไดก้ล่ินใครซ้ือตาํแหน่ง ผมจะจดัการทนัที” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน เม่ือวันท่ี 12 

กรกฎาคม  2546) 
-  “ใครไม่หยดุน่ีโดนแน่นอน” (รายการนายกฯทักษิณคุยกบัประชาชน เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม  2546) 
-  “ความโปร่งใสเท่านั้นท่ีทาํใหท่้านรอด” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม  

2546) 
- “รัฐบาลจะไม่มีการหย่อนมืออย่างเดด็ขาด” (รายการนายกฯทักษิณคุยกบัประชาชน เม่ือ  วันท่ี 18  

ตลุาคม  2546) 
- “ผูมี้อิทธิพลต่างๆท่านหยดุนะครับ เช่ือผม ผมพดูอะไรแลว้ผมทาํ หยดุซะ หยดุแลว้กจ็บกนั แต่ถา้ไม่

หยดุเม่ือไร อนัน้ีวา่กนัไม่ไดเ้ลยนะครับ เรากจ็ะมีการดาํเนินการทุกรูปแบบ”      (รายการนายกฯทักษิณ
คุยกับประชาชน เม่ือวันท่ี  27 กันยายน  2546) 
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วาทกรรมทีเ่กีย่วกบัการพฒันาศักยภาพของประเทศ 
ลกัษณะทางวาทกรรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพของประเทศนั้นพบวา่ เน่ืองจาก  รายการ “นายก

ฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” น้ีเป็นรายการท่ีมีวตัถุประสงคข์องการสร้างความเขา้ใจระหวา่งรัฐบาลกบัประชาชน  
รวมถึงการช้ีแจงความเขา้ใจผดิอนัเกิดจากกระแสข่าวลือหรือการ      วพิากวจิารณ์ของฝ่ายคา้น นกัวิชาการหรือ
แมก้ระทัง่ส่ือมวลชนเองกต็าม  รายการน้ีจึงเปรียบเสมือนช่องทางท่ีให ้พ.ต.ท.ทกัษิณ ในฐานะผูน้าํประเทศ ได้
ทาํการเล่าเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในประเทศ ผลความคืบหนา้การปฏิบติัการของรัฐบาล หรือแมก้ระทัง่การช้ีแจง และเนน้
ย ํ้าในนโยบาย โครงการต่าง ๆ ของรัฐ  ดว้ยเหตุน้ีลกัษณะทางวาทกรรมท่ีเกิดข้ึนเพื่อวตัถุประสงคท์างดา้นการ
พฒันาศกัยภาพของประเทศ จึงเป็นลกัษณะของการช้ีแจงทาํความเขา้ใจ กระตุน้ปลุกเร้าใหป้ระชาชนต่ืนตวัและ
เตรียมพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ในวาทกรรมประเภทน้ีจึงปรากฏคาํหรือวลี ท่ีมี
ความหมายแฝงไม่ใช่ความหมายตรง ๆแต่เป็นคาํท่ีแสดงความหมายในอีกระดบัโดยท่ีพ.ต.ท.ทกัษิณ  มกัจะใชค้าํ 
หรือวลี เป็นสโลแกน และมีการพดูเนน้ย ํ้าบ่อย ๆ จนกลายเป็นหวัใจท่ีใชส่ื้อความหมาย    คาํท่ีมกัจะไดย้นิบ่อย
ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.46   เช่น 

คาํวา่ “โปร่งใส”  ซ่ึงหากใหค้าํจาํกดัความในระดบัแรกหมายถึงความชดัเจน ใสสามารถมองทะลุผา่นไป
ได ้ แต่ พ.ต.ท.ทกัษิณไดใ้ชค้าํน้ี ในความหายในเชิงเปรียบเทียบถึงการทาํอะไรท่ีชดัเจน มีท่ีมาท่ีไป ไม่คลุมเครือ 
สามารถตรวจสอบได ้ทั้ง “รัฐบาลโปร่งใส”   “หน่วยงานท่ีโปร่งใส” “นโยบายโปร่งใส”  

คาํวา่ “ยัง่ยนื”  ซ่ึงหมายถึง ยาวนาน มัน่คงตลอดไป  โดยนาํมาเป็นแนวคิดของการบริหารประเทศ 
ภายใตแ้นวคิดท่ีวา่ “การพัฒนาท่ียัง่ยืน”  “ความแขง็แรงยัง่ยืน” 

คาํวา่ “เจ้าภาพ” ซ่ึงหมายถึง เจา้ของงานผูจ้ดัเตรียมงานและผูรั้บผดิชอบ  ซ่ึง พ.ต.ท.ทกัษิณ กไ็ดน้าํคาํท่ี
เป็นคาํง่าย ๆ ท่ีเขา้ใจกนัดี มาใชเ้พื่อเทียบเคียงใหเ้กิดความเขา้ใจมากข้ึน ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ “ผูว้า่ราชการจงัหวดัตอ้ง
เป็นเจา้ภาพ เพราะฉะนั้นเหตุการณ์อะไรท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดั ผูว้า่ตอ้งรับผดิชอบทั้งนั้น” (รายการนายกฯทักษิณ
คุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2546)   

นอกจากนั้นยงัเป็นวาทกรรมท่ีแสดงถึงการปลุกเร้ากระตุน้ ใหเ้กิดความต่ืนตวัมากยิง่ข้ึน พร้อมกนั
นั้นกย็งัสร้างความเช่ือมัน่ และใหป้ระชาชนเกิดความมัน่ใจในแนวทางและนโยบายของรัฐบาล ดงัตวัอยา่งคาํ
กล่าวท่ีวา่ 
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-  “ถึงเวลาแลว้ท่ีตอ้งโปร่งใสทุกเร่ือง ผมเช่ือในความโปร่งใสและความชดัเจนของนโยบาย เพื่อจะทาํให้
ประชาชนคนไทยไดมี้โอกาสในการใชศ้กัยภาพของตวัเอง พฒันาใหมี้ความเขม้แขง็ข้ึน” (รายการนายก
ฯทักษิณคุยกับประชาชน เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม  2546) 

- “เราตอ้งยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศเพ่ิมข้ึน ถา้ไม่เช่นนั้นเราจะเสียเปรียบการ
แข่งขนัในตลาดโลกต่อๆไป” (รายการนายกฯทักษิณคุยกบัประชาชนเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม  2546) 

- “ผมขอยนืยนัวา่ ตราบใดท่ีผมนัง่อยูต่รงน้ี ผมไม่ทาํอะไรท่ีจะใหป้ระเทศไทยเสียหายแน่นอน แลว้กไ็ม่มี
ทาง ท่ีการเจรจาจะไปยอมเสียเปรียบนะครับ” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน เม่ือวันท่ี 25 
ตลุาคม  2546) 

-  “ถึงเวลาแลว้ท่ีตอ้งโปร่งใสทุกเร่ือง ผมเช่ือในความโปร่งใสและความชดัเจนของนโยบาย เพื่อจะทาํให้
ประชาชนคนไทยไดมี้โอกาสในการใชศ้กัยภาพของตวัเอง พฒันาใหมี้ความเขม้แขง็ข้ึน” (รายการนายก
ฯทักษิณคุยกับประชาชน เม่ือวันท่ี 25 ตลุาคม  2546) 
 

วาทกรรมทีเ่กีย่วกบัความม่ันคงของประเทศ 
 วาทกรรมดา้นความมัน่คงของประเทศนั้นมีปรากฏอยูบ่า้ง แต่ไม่มากนกั ซ่ึงจะปรากฏเร่ืองท่ีเป็น
ประเดน็อยู ่ 2 เร่ืองดว้ยกนักคื็อ ปัญหาเก่ียวกบัผูล้ี้ภยั การลกัลอบเขา้เมืองทางแถบจงัหวดัชายแดน  และ ปัญหา
การก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งละเอียดอ่อน  การแสดงความเห็นหรือการ
แสดงอารมณ์จึงตอ้งใชค้วามระวงัเน่ืองจากรายการน้ีไดอ้อกอากาศทางสถานีวิทยแุห่งประเทศไทยซ่ึงมีลูกข่าย
อยูใ่นทุกจงัหวดั  ลกัษณะของภาษาท่ีใชจึ้งเป็นเพยีงการช้ีแจง รายละเอียดดา้นการปฏิบติังานของรัฐบาลท่ีทาํไป
แลว้ และ กฎ กติกา ระเบียบท่ีรัฐบาลตอ้งการจะกาํหนดข้ึน เพื่อเป็นการจดัระเบียบสงัคม และควบคุมพฤติกรรม
ของผูล้ี้ภยั ลกัลอบเขา้เมือง รวมถึงผูก่้อความไม่สงบทางชายแดนภาคใตด้ว้ย  ความหมายของวาทกรรมจึง
สะทอ้นใหเ้ห็นความห่วงใย และใหค้วามมัน่ใจในรัฐบาลมากยิง่ข้ึน  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสร้างขวญัและ
ความมัน่ใจใหก้บัประชาชน ดงัตวัอยา่งคาํกล่าวท่ีวา่ 

- “ขอใหพ้ี่นอ้งประชาชนไม่ตอ้งเป็นห่วง รัฐบาลไม่เคยประมาท” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน
เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม  2546) 

- “ผมกาํลงัจะจดัระเบียบ เม่ือจดัระเบียบแลว้ทุกคนตอ้งยอมรับกติกา   จะตอ้งเคารพกฎกติกาของประเทศ
เรา เคารพประเทศ เคารพคนของเรา ถา้ไม่เช่นนั้นไม่ใหอ้ยู ่เม่ือเรามีเมตตาธรรม เขากจ็ะตอ้งมีมารยาทท่ี
อยูร่่วมกนักบัเรา ถา้ไม่เช่นนั้นกใ็หอ้ยูไ่ม่ไดเ้ช่นกนั” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน เม่ือวนัท่ี 5 
กรกฎาคม  2546) 
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วาทกรรมทีเ่กดิขึน้ตามวาระและเหตุการณ์พเิศษ 

วาทกรรมท่ีนาํเสนอเน้ือหาในรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” นั้นจะเป็นประเดน็เร่ืองท่ี 
พ.ต.ท. ทกัษิณ ตอ้งการนาํเสนอเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งรัฐบาลและประชาชน 
แต่นอกจากจะมีประเดน็เก่ียวกบันโยบาย ผลงานของรัฐบาลแลว้นั้น กจ็ะมีเน้ือหาท่ีเป็นประเดน็ร้อนท่ีกาํลงั
ไดรั้บความสนใจอยู ่ณ ขณะนั้น  หรือแมแ้ต่วาระพิเศษท่ีเกิดข้ึน ณ ขณะนั้น ตวัอยา่งเช่น วนัแม่แห่งชาติ  ซ่ึงใน
วนัท่ี 9 สิงหาคม 2546 ซ่ึงเป็นวนัก่อนถึงวนัท่ี 12 สิงหาคม เพียง 3 วนั วาทกรรมท่ีแสดงออกมานั้นจะเป็นการ
เชิญชวนใหพ้ีน่อ้งประชาชนใหแ้สดงความจงรักภกัดีต่อสมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ วาทกรรมท่ี
ปรากฏจึงเป็นการสรรเสริญและเทิดทูนในพระกรุณาธิคุณของพระองคท่์านดงัเช่นคาํกล่าวท่ีวา่ “ทรงเป็นแม่ของ
แผน่ดิน” “ทรงเป็นสญัลกัษณ์แห่งความจงรักภกัดี”  

 
นอกจากนนั้นยงัมีประเดน็ของการเป็นเจา้ภาพจดัประชุมเอเปค  วาทกรรมท่ีปรากฏนั้นกจ็ะเป็นการ

เชิญชวน และกระตุน้ใหป้ระชาชนชาวไทยเห็นความสาํคญัของการประชุมในคร้ังน้ีและใหค้วามสนใจและ
ร่วมมือในการเตรียมตอ้นรับผูน้าํท่ีจะมาเขา้ร่วมประชุมโดยการกระตุน้ใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึกวา่ไดมี้ส่วน
ร่วมและเป็นส่วนหน่ึงของประเทศ ดงัตวัอยา่งคาํกล่าวท่ีวา่ 

- “เราจะไม่ร่วมกนัเสนอส่ิงท่ีดี ๆ ใหก้บัทัว่โลกหรือครับ เพราะน่ีคือประเทศ ไม่ใช่รัฐบาล ประเทศเป็น
เจา้ภาพร่วมกนั คนไทยทั้งประเทศเป็นเจา้ภาพ” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 4 
ตลุาคม 2546) 

- “การประชุมเอเปคในคร้ังน้ีผมขอเชิญชวนพี่นอ้งคนไทยทุกคนทุกฝ่ายร่วมใหก้ารตอ้นรับ และร่วมเป็น
เจา้ภาพ เพื่อช่ือเสียง เกียรติภูมิ และภาพลกัษณ์ของชาติซ่ึงเป็นท่ีรักยิง่ของคนไทยทุกคน”  (รายการนายก
ฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 11 ตลุาคม 2546) 
 

จากการศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมท่ีเกิดข้ึนในรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน”  
โดยการแยกประเภทวิเคราะห์ตามหวัขอ้ท่ีนาํเสนอแลว้ พบวา่ลกัษณะทางวาทกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นวาทกรรมท่ี
แสดงออกเพ่ือการใหข้อ้มูล และช้ีแจงทาํความเขา้ใจกบัประชาชน อีกทั้งเป็นการประชาสมัพนัธ์เร่ืองราวต่าง ๆ 
ของรัฐ อนัเป็นลกัษณะของการส่ือสารทางการเมือง  ซ่ึงก่อใหเ้กิคความมีเสถียรภาพของรัฐบาลและคงไดรั้บการ
สนบัสนุนจากประชาชน รายการน้ีจึงเป็นเวทีของการแสดงแนวคิดของพ.ต.ท.ทกัษิณ  กบัประชาชน โดยใชส่ื้อ
วิทยเุป็นช่องทางการส่ือสาร   
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ตอนที่ 2  การผลติซ้ําในส่ือหนังสือพมิพ์  

 
จากการนาํเสนอแนวคิดของพ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร ผา่นทาง รายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบั

ประชาชน”ในทุกเชา้วนัเสาร์นั้นทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์อยา่งหน่ึงคือการนาํประเดน็เน้ือหาท่ีพดูในรายการนั้นมา
ผลิตเป็นข่าวในภาคบ่ายวนัเสาร์ หรือเชา้วนัรุ่งข้ึน หรือเป็นประเดน็ต่อเน่ืองในการทาํข่าวในทั้งสปัดาห์  การท่ี
ส่ือมวลชนใหค้วามสนใจในเน้ือหาท่ีพดูในรายการนั้น แสดงใหเ้ห็นถึงการทาํหนา้ท่ีของส่ือมวลชนท่ีทาํหนา้ท่ี
เป็นส่ือกลางเพื่อนาํเสนอความรู้ขอ้เทจ็จริงใหป้ระชาชนรับรู้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการสมัภาษณ์นกัวิชาการดา้น
ส่ือสารมวลชนและผูเ้ช่ียวชาญทางส่ือหนงัสือพิมพ ์  เก่ียวกบัการนาํเสนอเพื่อยนืยนัการทาํหนา้ท่ีของส่ือ
หนงัสือพิมพซ่ึ์งกล่าวไดว้า่เป็นส่ือมวลชนแขนงหน่ึงซ่ึงมีความเป็นกลางในการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด
ในปัจจุบนัโดยมีหลกัคือ ส่ือกต็อ้งเป็นช่องทางท่ีใชใ้นการถ่ายทอดนโยบายของรัฐ และส่ือตอ้งทาํหนา้ท่ีให้
ความรู้ใหข้อ้มูลเพื่อเปิดโอกาสใหก้บัสาธารณชนท่ีจะตรวจสอบรัฐบาลไดอี้กดว้ย   จากหลกัคิดและขอ้มูล
เน้ือหาของรายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน ดงักล่าวผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลข่าว  บทวจิารณ์ ใน
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีพ.ต.ท.ทกัษิณไดน้าํเสนอในรายการวิทย ุและถูกคดัเลือกนาํมาเสนอในส่ือ
หนงัสือพิมพ ์โดยไดศึ้กษาและแยกลกัษณะของการนาํเสนอในส่ือหนงัสือพิมพอ์อกเป็น 2 แบบดว้ยกนัคือ 

1. การนาํเสนอเน้ือหาโดยคงความหมายเดิมไวห้มายถึง  การนาํเอาประเดน็ 
ท่ีพ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร  พดูในรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” ในเชา้วนัเสาร์ 
นั้นมาเขียนหรือตีพิมพ ์ในลกัษณะของการหยบิยกคาํพดู มาอา้งอิง หรือ นาํเสนอขอ้มูลใน
ทิศทางเดิมเพือ่เนน้ย ํ้าส่ิงท่ีนากยกรัฐมนตรีกล่าวถึงโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
ของเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือออกมา 

1. การนาํเสนอท่ีมีการเปล่ียนความหมายของเน้ือหาเพื่อสร้างความหมายใหม่  หมายถึง การ
นาํมาเขียนหรือตีพิมพ ์โดยเปล่ียนความหมายของเน้ือหา หรือ การนาํเสนอเน้ือหา ในอีก
แง่มุมหน่ึงซ่ึงแตกต่างจากความหมายในคาํกล่าวของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ซ่ึงอาจแสดงใน
ลกัษณะของข่าวพาดหวัการเมือง บทวิจารณ์ คอลมัน์วิจารณ์ คอลมัน์การเมือง ในลกัษณะ
รูปแบบต่าง ๆ  
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การนาํเสนอของส่ือหนงัสือพิมพน์ั้นไดน้าํเสนอในหลายตาํแหน่งบนหนา้หนงัสือพิมพ ์ เช่น เป็น
พาดหวัข่าวใหญ่  พาดหวัข่าวรอง  สกรุ๊ปข่าวการเมือง  คอลมัน์พิเศษ คอลมัน์วิจารณ์  ซ่ึงในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา
เฉพาะหนงัสือพมิพใ์นเครือมติชน และหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ เท่านั้น  โดยแยกตามลกัษณะของการนาํเสนอดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 

 
1. การนําเสนอเนือ้หาโดยคงความหมายเดิมเอาไว้  ซ่ึงเป็นลกัษณะการหยบิยกคาํกล่าวของ พ.ต.ท.

ทกัษิณ นาํมาเสนอซํ้า โดยคงเน้ือหาสาระตามแนวคิดท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ ไดน้าํเสนอผา่นทางรายการวิทยเุอาไว ้ 
ตวัอยา่งเช่น  (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามภาคผนวก) 

เน้ือหาท่ีปรากฏในรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” เม่ือวนัเสาร์ท่ี 5 กรกฎาคม 2546   และ 
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐฉบบัลงวนัอาทิตยท่ี์ 6 กรกฎาคม 2546  ไดน้าํเสนอเน้ือหาในความหมายเดิมในหลาย ๆ 
ประเดน็ ดงัน้ี 

- “  พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี กล่าวผา่นรายการวิทย ุ"นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน" 
วา่ ขอช้ีแจงข่าวสาํคญัในช่วง 2-3 สปัดาห์ ท่ีผา่นมา โดยเฉพาะเร่ืองท่ีต่อเน่ืองจากการ อภิปรายไม่ไว ้วางใจ ท่ี
ฝ่ายคา้นหยบิยกโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคมาพดูวกไปวกมา เหมือนกบัวา่ตระกลูของตนไปซ้ือโรงพยาบาล
พญาไท ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลเอกชนทาํใหโ้ครงการ 30 บาทแยล่ง แต่เอกชนดีข้ึน ไม่รู้วา่ฝ่ายคา้นไปเอาข่าวท่ีไหน
มา บงัเอิญมีช่ือนายวิชยั ทองแตง ทนายความท่ีเคยวา่ความใหใ้นคดีซุกหุน้ แต่นายวชิยัไม่เก่ียวขอ้งอะไร เป็น
เพียงทนายความท่ีรู้จกักนั ไม่ไดห้มายความวา่นายวิชยัจะตอ้งมาทาํธุรกิจให ้ เม่ือผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีแลว้ 
เร่ืองธุรกิจไม่ไดคิ้ดเลย สมองและเวลาทั้งหมดเอาไว ้แกไ้ขปัญหาของชาติ กรุณาอยา่กล่าวหาเพราะไม่มีมูลความ
จริงเลยคนอยา่งผมพร้อมใหต้รวจสอบไดทุ้กมิติ”    

- “พ.ต.ท.ทกัษิณกล่าวถึงการทาํงานในสปัดาห์ท่ีผา่นมาวา่ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
ระบบการ บริหารงานการคลงัภาครัฐดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อนาํระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาทดลองใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 ต.ค. กบัหน่วยงานหลกัเช่น สาํนกังบประมาณ กรมบญัชีกลาง สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน สาํนกังาน
บริหารหน้ีสาธารณะ หลงัจากทดลองใช ้1 ปีแลว้ วนัท่ี 1 ต.ค. 2547 จะใชก้บัทุกจงัหวดั และวนัท่ี 1 ต.ค. 2548 
จะขยายลงไประดบัอาํเภอทาํใหร้ะบบรายไดร้ายจ่าย หน้ีสินและสินคา้คงคลงัของรัฐบาลโปร่งใส ระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้ง ประกวดราคา ท่ีเคยสตอ็กสินคา้ไว ้50 ปีจะไม่มีแลว้ เม่ือก่อนนกัการเมืองทุจริต สัง่ซ้ือสินคา้กองไว้
เพื่อชกัเปอร์เซ็นต ์สุดทา้ยเป็นภาระงบประมาณ นอกจากน้ี ระบบดงักล่าวยงัเช่ือมโยงกบัระบบของรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อใหร้ายไดร้ายจ่ายและหน้ีสินของแต่ละหน่วยงานโปร่งใส ธนาคารกรุงไทยจะเป็นผูบ้ริการทาํระบบน้ีโดยใช้
เวลา 2 ปีกวา่ จึงสมบูรณ์ทั้งระบบ ถึงเวลาแลว้ท่ีประเทศไทยตอ้งโปร่งใสทุกเร่ือง”    
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- “พ.ต.ท.ทกัษิณกล่าววา่ ตั้งแต่เขา้มาเป็นรัฐบาล กรม สรรพากรไดข้องบ กระตุน้เศรษฐกิจ 500 ลา้น
บาท เพื่อจา้งคน 5,000 คน ไวข้ยายฐานภาษี ถึงวนัน้ีสามารถเกบ็ภาษีไดเ้กินเป้า 1 แสนลา้นบาท จึงตอ้งดูถึง
ความจาํเป็นและจากตวัเลขการส่งออกน่าจะเพิ่มจาํนวนไดม้าก โดยเฉพาะการเจรจาเร่ืองเขตการคา้เสรีกบั
ประเทศคู่คา้สาํคญัเช่น จีน อินเดีย ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ตอ้งอาศยัเซลส์ของกระทรวงพาณิชยไ์ปบุก
ตลาดมากข้ึน จึงใหแ้นวคิดต่อกระทรวงพาณิชยใ์นการสร้างกาํลงัคนเพือ่ขายสินคา้เกษตร อุตสาหกรรม สินคา้
หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นต่างประเทศใหม้ากท่ีสุด สาํหรับภาวะการลงทุนในตลาด หลกัทรัพยท่ี์ร้อนแรงมาก
ในระยะน้ี ขอเตือนประชาชนท่ีเล่นหุน้เกง็กาํไรใหร้ะมดัระวงั ตอ้งดูพื้นฐาน และอยา่ฟังข่าวลืออยา่งเดียว ช่วงน้ี
เงินต่างประเทศไหลเขา้ เงินบาทแขง็ เพราะเศรษฐกิจในประเทศกาํลงัดี รัฐบาลมัน่คง มีทิศทางของการพฒันา
ประเทศท่ีชดัเจน ความเช่ือมัน่ดีมาก”     

- “พ.ต.ท.ทกัษิณยงัไดก้ล่าวถึงการแกปั้ญหาชาวพม่าท่ีอยูใ่นประเทศไทยวา่ ไม่วา่จะเป็นบุคคลท่ีน่า
ห่วงใย ผูห้นีภยัจากการสูร้บ และแรงงานอพยพหรือแรงงานเถ่ือนท่ีผา่นมาปล่อยกนัจนเละ ประเทศไทยรับภาระ
มานาน จึงตอ้งจดัระเบียบใหม่ และดาํเนินคดีกบัผูฝ่้าฝืน มิฉะนั้นประเทศไทยจะไดรั้บผลกระทบดา้นความ
มัน่คง ผูท่ี้อยู ่ในประเทศไทยตอ้งเคารพกฎหมายของไทยและมีมารยาท แต่ไม่ไดห้มายความวา่จะไล่คนกลุ่มน้ี
อยา่งไร้มนุษยธรรม ดงันั้น จะเรียกประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหาทั้งระบบ”  
 

นอกจากนั้นยงัมีเน้ือข่าวท่ีปรากฏในหนงัสือพิมพอ่ื์น หรือคอลมัน์อ่ืน ๆ ซ่ึงมีทั้งข่าวหนา้ 1  ข่าวหนา้
การเมือง  หรือแมแ้ต่คอมลมัน์พิเศษ   นาํเสนอเน้ือหาในความหมายเดิม แต่เพิ่มความน่าสนใจในประเดน็โดย
การพาดหวัข่าวดว้ยภาษาท่ีดุดนั หรือ มีการใชภ้าษาแสลง หรือ ฉายานาม เช่นคาํวา่  “ทักษิณรอตลบหลงั ผวจ.– 
ผบก.”   หรือ “แม้วหนุนขายวฒันธรรมไทย”  หรือ      “รัฐปลืม้ประกาศชัยชนะยาบ้าปชช.หนุน”   ตามตวัอยา่ง
ดงัต่อไปน้ี 

- เน้ือหาในรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน”ท่ีออกอากาศ เม่ือวนัเสาร์ท่ี 5 กรกฎาคม 2546 
เร่ืองการปราบปรามผูมี้อิทธิพล ซ่ึงหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐฉบบัวนัอาทิตยท่ี์ 6 กรกฎาคม 2546 นาํไปพาดหวัข่าว
และนาํเสนอดงัน้ี 

- “ทักษิณ” รอตลบหลงั ผวจ. – ผบก.  เม่ือเวลา 08.00 น. วนัท่ี 5 ก.ค. นายกรัฐมนตรี กล่าวผา่น
รายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” ออกอากาศทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย และเครือข่าย
กรมประชาสมัพนัธ์ ถึงความคืบหนา้ในการปราบปรามผูมี้อิทธิพลวา่ ขณะน้ียงัไม่ไดบ้ญัชีรายช่ือผูมี้อิทธิพลท่ี
ผูว้า่ราชการจงัหวดั และผูบ้งัคบัการจงัหวดัเสนอเขา้มา แต่เพื่อความรวดเร็วไดสื้บหาช่ือตวัใหญ่ในจงัหวดัต่างๆ
ไวแ้ลว้ รอวา่บญัชีท่ีส่งข้ึนมามีช่ือพวกน้ีหรือไม่หรือจะมีเฉพาะปลาซิวปลาสร้อยจะไดรู้้วา่ผูว้า่ฯและผูบ้งัคบัการ
คนไหนเป็นอยา่งไร ควรส่งเสริมสนบัสนุนหรือไม่ การทาํงานให ้ประเทศชาติตอ้งอยา่ใหผู้มี้อิทธิพลกลาย เป็น
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ผูมี้พระคุณขอประชาชนอยา่เขา้ใจวา่ รัฐบาลทาํเร่ืองน้ีเพื่อปราบปรามคนท่ีเป็นพวกฝ้ายคา้น เพราะไดส้ัง่การ
เจา้หนา้ท่ีวา่หา้มดูหนา้คน ใหดู้พยานหลกัฐาน ถา้ใครจะหยดุพฤติกรรมดงักล่าวใหต้กลงกบัทางจงัหวดัวา่จะไม่
ทาํอีกต่อไป สาํหรับสถานการณ์ยาเสพติดนั้น ช่วงน้ีเผลอไปนิดหน่อย จึงเร่ิมมีออกมาประปราย แต่เจา้หนา้ท่ียงั
จบักมุไวไ้ด ้พบวา่เป็นยาเก่าท่ีซุกซ่อนอยู ่ดงันั้น อยากใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความเดด็ขาดและเขม้งวดเหมือนเดิม” 

  
- เน้ือหาในรายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชนท่ีออกอากาศ เม่ือวนัเสาร์ท่ี 1 พฤศจิกายน 2546 

เร่ืองของแนวคิดการเช่ือมโยงความพึงพอใจไปสู่การซ้ือสินคา้ ซ่ึงหนงัสือพิมพม์ติชนฉบบัวนัอาทิตยท่ี์ 2 
พฤศจิกายน 2546 นาํไปพาดหวัข่าวและเสนอวา่ 

“ แม้วหนุนขายวัฒนธรรมไทย   พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีกล่าวผา่นรายการ “นายกฯ
ทกัษิณคุยกบัประชาชน”  ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน วา่ ไดอ่้าน
หนงัสือของนายมาณ์ โกเบ ช่ือ Citizen Brand เป็นหนงัสือธุรกิจท่ีพดูถึงเร่ืองความพึงพอใจ ความประทบัใจ 
ความชอบ ท่ีนาํไปสู่การซ้ือสินคา้ จึงเกิดแนวคิดวา่จะทาํอยา่งไร ถึงจะเช่ือมโยงความพอใจท่ีเห็นเรือสุพรรณ
หงส์ วฒันธรรมไทย ความอ่อนชอ้ย ความมีนํ้าใจของคนไทย กบัสินคา้ไทยได ้ จึงไดม้อบหมายกระทรวง
พาณิชยใ์หน้าํไปคิดวา่จะรองรับธุรกิจท่ีภาษาองักฤษเรียกวา่ Emotional Economy หรือ เศรษฐกิจอนัเกิดจาก
ความมีอารมณ์ชอบ” (หนงัสือพิมพม์ติชน ฉบบัวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2546) 

- เน้ือหาในรายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชนท่ีออกอากาศ เม่ือวนัเสาร์ท่ี  29 พฤศจิกายน 2546 
เร่ืองการกาํหนดใหว้นัท่ี 3 ธนัวาคม เป็นวนัประกาศชยัชนะการต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติด ซ่ึงหนงัสือพิมพ์
หนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดย ์วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2546นาํไปพาดหวัข่าวและนาํเสนอดงัน้ี 

“ชัยชนะสงครามยาเสพติด  ท่ีผา่นมา แมว้า่เครือข่าวการคา้ยาเสพติดจะยงัไม่หมดลง แต่กส็ามารถ
ทาํลายไดม้าก ซ่ึงเปรียบเสมือนเช้ือโรคท่ีอยูใ่นร่างกาย ในระดบัท่ีไม่เป็นอนัตราย แต่ถา้เม่ือไรท่ีร่างกายอ่อนแอ 
มนักจ็ะลุกข้ึนมาอาละวาด  เราจึงตอ้งทาํประเทศไทยใหแ้ขง็แรง ไม่ใหย้าเสพติดกลบัมาลุกลามอีก บรรดา
เครือข่ายท่ียงัหลงเหลือรอดสายตา กต็อ้งตามไปยดึทรัพยใ์หห้มด  วนัน้ีกระบวนการจองเวรยงัไม่เลิก พวกท่ี
เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดหลายราย ท่ีเกบ็ตวัเงียบอยูข่ณะน้ียงัมีอยู ่เรากาํลงัตามไล่เอาทรัพยคื์นมาใหห้มด พวกน้ีถือ
วา่อนัตราย เกบ็ไวไ้ม่ได”้  
หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2546 กไ็ดน้าํประเดน็น้ีมานาํเสนอเช่นกนัโดยหยบิยกมา
ตีพิมพ ์ดงัน้ีคือ 

“รัฐปลืม้ประกาศชัยชนะยาบ้าปชช.หนุน  นายกรัฐมนตรี ประกาศชยัชนะในการแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดวนัน้ี ปล้ืมผลงานปราบปรามรอบ 9 เดือนกบัส่ิงท่ีหมกัหมมมากวา่ 20 ปี ทุกฝ่ายทาํไดดี้มากลัน่ปฏิบติัการจอง
เวรยงัไม่เลิก ลุยยดึทรัพยพ์อ่คา้ยาต่อไป”  
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- เน้ือหาในรายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชนท่ีออกอากาศ เม่ือวนัเสาร์ท่ี  27 ธนัวาคม 2546 

เร่ืองการระมดัระวงัอุบติัเหตุท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงหนงัสือพิมพ ์     คม ชดั ลึก ฉบบัวนัท่ี 29 
ธนัวาคม 2546นาํไปพาดหวัข่าวและนาํเสนอดงัน้ี 

“นายกฯอวบพรปีใหม่ เตือนเมาไม่ขบั-ลดอุบัติเหต ุขอใหป้ระชาชนคนไทยทุกคนประสบแต่
ความสุขความเจริญ โชคดีตลอดปี 2547 ขณะน้ี เหลือเวลาอีกไม่ก่ีวนักจ็ะถึงวนัปีใหม่ 2547 ผมอยากขอใหผู้ท่ี้จะ
เดินทางไปต่างจงัหวดั ใชค้วามระมดัระวงัเพราะอุบติัเหตุช่วงปีใหม่มีความสูญเสียจาํนวนมาก บาดเจบ็ในช่วง
วนัหยดุยาวกวา่ 20,000 คน เสียชีวิต 400-500คน อยากขอใหพ้ี่นอ้งคนไทยทุกคนใชค้วามระมดัระวงั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีขบัข่ีรถสาธารณะถือวา่เป็นผูต้อ้งดูแลชีวิตคนอีกหลายคน ใหพ้ึงระวงั”  

 
2. การนําเสนอทีมี่การเปลีย่นความหมายของเนือ้หาเพือ่สร้างความหมายใหม่ 
การนาํเสนอในลกัษณะดงักล่าวน้ี ผูว้ิจยัไดห้ยบิยกเอาเน้ือหาขอ้มูลท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือพิมพ ์ซ่ึง

เป็นประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีพ.ต.ท.ทกัษิณ  พดูในรายการ “นายกทกัษิณคุยกบัประชาชน”  การนาํมาเขียน
และตีพิมพโ์ดยเปล่ียนความหมายของเน้ือหาหรือการนาํเสนอเน้ือหาในอีกแง่มุมหน่ึงซ่ึงแตกต่างจากความหมาย
ในกล่าวของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ซ่ึงอาจแสดงในลกัษณะของข่าวพาดหวัการเมือง บทวิจารณ์ คอลมัน์วิจารณ์ คอลมัน์
การเมือง ในลกัษณะรูปแบบต่าง ๆ ตามตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี  

- เน้ือหาในรายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชนท่ีออกอากาศ เม่ือวนัเสาร์ท่ี 6 กนัยายน 2546 เร่ือง
เก่ียวกบั นโยบายคู่ขนาน หรือ นโยบายสองทางวา่  “นโยบายของรัฐบาลท่ีเป็นนโยบายคู่ขนาน หรือ นโยบาย
สองทาง เป็นนโยบายท่ีทาํใหเ้กิดความ  สมดุลยใ์นสงัคมมากข้ึน เขาใชภ้าษาเศรษฐศาสตร์ เป็นนโยบายใกลเ้คียง
คาํวา่ “Social Capitalism” มากท่ีสุดคือ เป็นสงัคมทุนนิยม เป็นลกัษณะของการผสมผสาน ข้อดีของระบบ
เศรษฐกิจสังคมนิยม กับเศรษฐกิจทุนนิยม เข้าหากัน  ซ่ึงผมเคยพดูวา่ระบบเศรษฐกิจสงัคมนิยมเป็นระบบ
เศรษฐกิจท่ีมีอุดมการณ์แต่ไร้เป้าหมาย ส่วนเศรษฐกิจของทุนนิยมเป็นเศรษฐกิจท่ีมีเป้าหมายแต่ไร้อุดมการณ์ 
เพราะฉะนั้นเราตอ้งทาํเศรษฐกิจของเราใหเ้ป็นเศรษฐกิจท่ีมีเป้าหมายและมีอุดมการณ์”  และ กล่าวในวนัเสาร์ท่ี  
13 กนัยายน 2546 วา่  “ทักษิโนมิคส์ จริง ๆ แล้วกคื็อ การทาํเศรษฐกิจ 2 แนวทางอย่างท่ีกาํลงัใช้กันอยู่ กคื็อว่า 
เน้นเร่ืองเศรษฐกิจในประเทศโดยการไปสร้างความเขม้แขง็เศรษฐกิจชนบท หรือเรียกวา่รากหญา้ และช่วยเหลือ 
SME ใหแ้ขง็แรงข้ึน สร้างผู้ประกอบการใหม่ ๆ กจ็ะทาํให้เกิดการหมนุเวียนเศรษฐกิจในประเทศพร้อมเน้นเร่ือง
การส่งออก หลกัมนักคื็อว่า หาทางลดรายจ่ายประชาชน เพ่ิมรายได้ประชาชน และขยายโอกาสให้แก่ประชาชน”  
แต่หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2546  โดย ดร.ฉวีวรรณ  สายบวั นาํไปเสนอเก่ียวกบั
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ประเดน็ดงักล่าวในลกัษณะของคอลมัน์วิจารณ์แสดงความไม่ชดัเจนและขอ้กงัขาไวใ้หป้ระชาชนไดคิ้ด ไว้
ดงัน้ีคือ 

 
- “นโยบายพ่ึงอุปสงค์ในประเทศของรัฐบาล   นโยบายหน่ึง ท่ีมกัไดย้นิไดฟั้งรัฐบาล โดยเฉพาะตวั

ท่านนายกฯทกัษิณพดูถึง หรืออา้งถึงเสมอในการพดูในท่ีต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ วา่เป็นท่ีมา
ของความสาํเร็จในการทาํใหเ้ศรษฐกิจไทยกลบัมาขยายตวัในอตัราท่ีสูงอยูใ่นขณะน้ี กคื็อการท่ีรัฐบาลมีนโยบาย
เศรษฐกิจตามท่ีรัฐบาลเรียกวา่ “นโยบายแบบคู่ขนาน” หรือ “นโยบายแบบสองทาง” (Dual track  policy)  ซ่ึง
บอกวา่เป็นนโยบายหรือยทุธศาสตร์หลกัหน่ึงของรัฐบาล  เม่ือไดย้นิแลว้รู้สึกแปลก ๆไม่ค่อยคุ้นเลย นึกภาพ
เศรษฐกิจแบบนีไ้ม่ออก ท่ีคุ้นกเ็ห็นมีแต่ “เศรษฐกิจสองระดับ (Dual economy)   ซ่ึงเป็นลกัษณะหน่ึงท่ีปรากฏ
เด่นชดัของกลุ่มประเทศได ้   ช่ือวา่เป็น “ประเทศดอ้ยพฒันา” หรือ ประเทศกาํลงัพฒันา อันหมายถึงเศรษฐกิจท่ี
มีความแตกต่างกันมากระหว่างคนรวยกับคนจน เมืองและชนบท ภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร  คนส่วนนอ้ย
กบัคนส่วนใหญ่ของประเทศ  ส่วนท่ีเป็นศูนยก์ลางหรือพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือของประเทศ ส่วนทนัสมยั /กา้วหนา้ 
และส่วนท่ียงัลา้หลงั/ดอ้ยพฒันา การมีชนชั้นทางสงัคมและอ่ืนๆในทาํนองเดียวกนัประเดน็ท่ีน่าวิจารณ์ กคื็อ 
นโยบายพ่ึงอุปสงค์หรือการใช้จ่ายในประเทศของรัฐบาลดังกล่าวมาข้างต้นน้ัน มนัใช่หรือไม่? หรือมนัเป็นไป
ได้หรือไม่  หรือมนัพอเพียงหรือไม่ ?”  

 
- เน้ือหาในรายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชนท่ีออกอากาศ เม่ือวนัเสาร์ท่ี 18 ตุลาคม 2546 เร่ือง

ของการท่ีนายกฯไดมี้โอกาศไปสอนหนงัสือนกัเรียนโรงเรียนสามเสนวทิยาลยัเพ่ือเปิดโครงการนาํร่องหน่ึง
โรงเรียนหน่ึงอาํเภอของรัฐบาล” ซ่ึงในการไปสอนนกัเรียนในคร้ังน้ีไดมี้การถ่ายทอดทางวิทยแุละโทรทศัน์ถึง
วิธีการเรียนการสอนในแนวของ พ.ต.ท.ทกัษิณ   แต่ส่ือหนงัสือพิมพ ์ไดน้าํเอาประเดน็ดงักล่าวไปขยายผลโดย
ไปสมัภาษณ์ หาแหล่งข่าวอ่ืนเพิ่มเติม โดยนาํเสนอในอีกมุมมองดงัน้ีคือ 

- “‘ชวน’ กรีดยบั ‘ครูพันธ์ุแม้ว’ สอนคุณธรรมปากมอมแมม  ชวนกรีดครูพนัธ์แมว้ใชมุ้ข ‘โก๊ะต๋ี’ 
สอนเดก็ใหเ้ป็นศรีธนญชยั ยนืสอนคุณธรรมแต่ปากมอมแมม เอาเปรียบบา้นเมือง ปากกบัใจไม่ตรงกนั ย ํ้าหวัใจ
ของการศึกษาอยูท่ี่ความชอบธรรม ไม่ใช่ยนืสอนแค่ 2 ชม.จะแกปั้ญหาไดทุ้กเร่ือง”   (หนงัสือพมิพผ์ูจ้ดัการ
รายวนั ฉบบัวนัท่ี 18 ตุลาคม 2546) 
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- “ชวนเตือนครูแม้ว หวั่นการศึกษาเป็นพิษ  ชวน โต ้ทรท.ช้ีการเล่าประสบการณ์การทาํงานท่ี
ประสบความสาํเร็จของพ.ต.ท.ทกัษิณ เป็นคนละเร่ืองกบัการสอนหนงัสือหวัน่จะเป็นพิษภยัต่อการศึกษาจึงตอ้ง
ออกมาเตือนดว้ยความปรารถนาดีเหน็บไม่วา่จะสอนดีหรือไม่กต็าม ขา้ราชการตอ้งชม   อยูแ่ลว้”  (หนงัสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 20 ตุลาคม 2546) 

 
ในกระแสของการปฎิบติังานของรัฐบาลในเชิงรุกในการท่ีจะดาํเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ไม่

วา่จะเป็นเร่ืองของโครงการเอ้ืออาทร  การปราบปรามยาเสพติด การปราบปรามผูมี้อิทธิพล นั้นดูจะเป็น
โครงการของรัฐบาลชุดน้ีท่ีสร้างความสนใจใหก้บัประชาชนเป็นอยา่งมาก อีกทั้งพ.ต.ท.ทกัษิณ ยงัไดเ้นน้ย ํ้ากบั
เร่ืองดงักล่าวผา่นรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” บ่อยคร้ังในช่วงระยะเวลาท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา
ขอ้มูลตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 2546 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการตอบรับจากประชาชนเป็นอยา่งดี  แต่ใน
อีกมุมหน่ึงส่ือหนงัสือพิมพไ์ดน้าํเสนอประเดน็ดงักล่าวในมุมมองท่ีแตกต่างออกไป ดงัตวัอยา่งจากคอลมัน์ดงั
ไดส้ดบัมา หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2546 โดย ดวงตา วรรณศิลป์ โดยไดก้ล่าว
เก่ียวกบัประเดน็น้ีวา่ 
 

- “สภาวะละเอียดอ่อนระหว่างแนวทาง “ประชานิยม” กับแนวทาง “ประชาสังคม”   ขณะท่ี
โครงการบา้นเอ้ืออาทร โครงการแทก็ซ่ีเอ้ืออาทร ถูกมองวา่เป็นโครงการตามแนวนโยบาย “ประชานิยม” 
คาํถามท่ีเสนอเขา้มากคื็อ แลว้การดาํเนินนโยบายทาํสงครามกบัยาเสพติด และการดาํเนินนโยบายปราบปรามผูมี้
อิทธิพล จะถือวา่เป็นโครงการตามแนวนโยบาย “ประชานิยม” ดว้ยหรือไม่ ท่ีน่าสนใจกคื็อ ในแบบสาํรวจ
เก่ียวกบั“ประโยชน์ของนโยบายประชานิยมของรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ต่อคนกรุงเทพมหานคร โดย
ศูนยว์จิยักรุงเทพโพล สถาบนัวิจยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ ไดผ้นวกเอานโยบายปราบปรามยาเสพติด นโยบายการ
ปราบปรามผูมี้อิทธิพล และ นโยบายจดัระเบียบสงัคม ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของแนวนโยบาย “ประชานิยม” ทั้งๆท่ี
นโยบายเหล่าน้ีเป็นเร่ืองของสงัคม ขณะเดียวกนั คาํถามท่ีเสนอเขา้มาอยา่งแหลมคมยิง่ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้าน 
เอือ้อาทร หรือเร่ืองธนาคารของประชาชน แม้ว่าจะดาํเนินไปบนพืน้ฐานของแนวนโยบาย “ประชานิยม”แต่ก็
มิได้เป็นการให้เปล่า ตรงกนัข้าม ชาวบ้านต้อง“จ่าย” ด้วยเงินจาํนวนท่ีแน่นอนจึงสามารถเข้าร่วม“โครงการ”
ได้”   
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จากการนาํเสนอแนวคิดในอีกแง่มุมหน่ึงของส่ือหนงัสือพิมพน์ั้นแสดงใหเ้ห็นวา่ส่ือกาํลงัทาํหนา้ท่ี
ในการใหค้วามรู้ ใหข้อ้มูลกบัประชาชน และเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัประชาชนท่ีจะตรวจสอบการทาํงานของ
รัฐบาลอีกดว้ยนอกจากนั้นยงัมีการนาํเสนอเน้ือหาเก่ียวกบับริบทท่ีกาํลงัเกิดข้ึน หรือแมแ้ต่ความเคล่ือนไหวของ
รัฐบาล ณ ขณะนั้นในแง่มุมท่ีแตกต่างจากท่ีรัฐบาลไดน้าํเสนอ หรือบางคร้ังอาจสอดแทรกการวิเคราะห์สาเหตุ 
และเหตุผลของการกระทาํของรัฐบาลใหป้ระชาชนไดรั้บรู้อีกดว้ยตวัอยา่งเช่น 

- “นโยบายตีสองหน้าบันไดสู่ “ผู้นาํเอเซีย” ยา่งกา้วของ ทกัษิณ  ชินวตัร นบัจากนีไปจะเป็นบทบาท
ท่ีน่าสนใจควรจบัตามองเป็นอยา่งยิง่ เพราะเป็นจงัหวะกา้วท่ี ทักษิณ กาํลงัจะทะยานขึน้สู่ศูนย์อาํนาจ ใหม่ท่ี
ย่ิงใหญ่และท้าทายกว่าตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย  สงัเกตไดว้าตั้งแต่ข้ึนรอบปีท่ี 2 ของรัฐบาล ทักษิณ มุ่งเน้น
การเดินทางไปเยือนต่างประเทศ โดยเร่ิมจากกลุ่มประเทศอาเซียน....วิกฤติท่ีกาํลงัเกิดกับหลายประเทศใน
อาเซียน  จึงส่งผลให้วินาทีนีเ้ป็น “นาทีทอง”ของทักษิณไปโดยปริยาย” (หนงัสือพิมพ ์คม ชดั ลึก  ฉบบัวนัท่ี 12 
สิงหาคม 2546) 

 
“Thaksino’s Model ในบริบทสังคมไทย  Thaksino’s Model ไม่ใช่ Model ทางเศรษฐกิจเพียงอยา่ง

เดียว แต่เป็น Model ทางสงัคมท่ีเสนอผา่นส่ือต่าง ๆ ทั้งทีวี วิทย ุรวมทั้งส่ือไอที เพ่ือเป็นแบบแผนใหม่ให้กับ
สังคม คือ อุดมการณ์ จนทาํให้สังคมลืมไปว่าประเทศไทยมีแต่ฝ่ายท่ีสนับสนุนรัฐบาลเท่าน้ัน หาได้มีฝ่ายท่ีมี
ความเห็นตรงข้ามไม่”  (หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2546 โดย  รัตนพงษ ์ สอนสุภาพ) 

 
จากการวิเคราะห์การนาํเสนอของส่ือหนงัสือพิมพด์งักล่าวขา้งตน้ ประกอบกบับทสมัภาษณ์ 

ศาสตราจารยสุ์กญัญา  สุดบรรทดั หวัหนา้ภาควิชาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ท่ีวา่ “ส่ือมวลชนได้
ทาํหน้าท่ีไปตามหน้าท่ีท่ีควรจะเป็น การให้ความสนใจของส่ือมวลชนในการนาํเอาประเดน็ต่าง ๆน้ันมานาํเสนอ
น้ัน กเ็ป็นเพราะ พ.ต.ท.ทักษิณ น้ันเป็นบคุคล สาํคัญจึงเป็นข่าว และ ประเดน็ท่ีพ.ต.ท.ทักษิณ นาํมาพูดน้ันกเ็ป็น
ข่าว ซ่ึงมีท้ังข่าวท่ีเป็นประเดน็ร้อนอยู่ ณ ขณะน้ัน หรือแม้แต่ประเดน็ความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของ
รัฐบาล อยู่ ท่ีว่าจะไป  นาํเสนอในลกัษณะใดเท่าน้ันเอง”  สาํหรับมุมมองอีกดา้นหน่ึงของนกัหนงัสือพิมพใ์ห้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน วา่ “เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ทาํให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความช่ืนชอบและใกล้ชิด สามารถติดตามความเคล่ือนไหว หรือ
ได้รับข้อมลูเก่ียวกับการดาํเนินการของรัฐได้อย่างต่อเน่ือง อีกท้ังยงัเป็นการปิดจุดอ่อนในประเดน็ท่ีถกูส่ือ  
นักวิชาการ หรือ ฝ่ายค้านโจมตีได้ด้วย” (สมปรารถนา   คลา้ยวิเชียร บรรณาธิการบริหาร หนงัสือพมิพ์
ประชาชาติธุรกิจ ,28 เมษายน 2548)   และจากผลของการเลือกใชส่ื้ออยา่งชาญฉลาดของผูน้าํประเทศเช่น  

 
 

DPU
DPU



50 
 

 

 
พ.ต.ท.ทกัษิณ นั้น ส่ือหนงัสือพิมพจึ์งทาํหนท่ี้ของส่ือเพ่ือสร้างความสมดุลทางความรู้ใหก้บัประชาชนโดยการ
นาํเสนอข่าวในหลายมิติ ซ่ึงนกัหนงัสือพิมพม์องบทบาทของตนในการนาํเสนอข่าวสารขอ้มูลท่ีวา่ “ควรมีความ
เป็นกลาง และนาํเสนอท้ัง 2 ด้านคือท้ังด้านของรัฐบาล และฝ่ายท่ีวิจารณ์รัฐบาล เพ่ือให้ประชาชนได้ฟังทัศนะ
ท้ัง 2 ด้าน”   (พิเชียร  คุระทอง  บรรณาธิการอาวโุส หนงัสือพิมพม์ติชน ,28 เมษายน 2548)  

 
จากขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดท้าํการการนาํเสนอแนวคิดของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ผา่นส่ือหนงัสือพิมพน์ั้นแสดง

เห็นทั้ง 2 ลกัษณะกล่าวคือมีทั้งการนาํเสนอในความหมายเดิม โดยคงความหมายตามแนวคิดของพ.ต.ท.ทกัษิณ  
ชินวตัรไว ้ และ อีกลกัษณะคือ การนาํเสนอท่ีมีการเปล่ียนความหมายของเน้ือหาเพื่อสร้างความหมายใหม่ท่ี
แตกต่างไปจากเดิม   และจากผลการศึกษาวิจยักล่าวไดว้า่ส่ือหนงัสือพิมพย์งัคงทาํหนา้ท่ีในการนาํเสนอขอ้มูล
ข่าวสารความรู้ใหก้บัประชาชนทั้งสองดา้น กล่าวคือเป็นทั้งช่องทางการแพร่กระจายข่าวสารของรัฐบาลให้
ประชาชนรู้ และในขณะเดียวกนักย็งัทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการทาํงานของรัฐบาลไปพร้อมๆกนั 
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ตอนที ่3  การวเิคราะห์เปรียบเทยีบแนวคดิทางการเมืองทีพ่.ต.ท.ทกัษณิ  ชินวตัร 
นําเสนอผ่านส่ือ กบั แนวคดิทกัษโินโมเดล 

 

จากการนาํเสนอเน้ือหาในวาทกรรมรูปแบบต่าง ๆ นั้นผูว้ิจยัไดใ้หค้วามสนใจเน้ือหาท่ี พ.ต.ท.
ทกัษิณ  ชินวตัร นายกรัฐมนตรีไดน้าํเสนอผา่นส่ือมวลชนทางรายการนายกทกัษิณคุยกบัประชาชนนั้นมี
หลากหลายประเดน็ตามประเภททั้ง ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นสงัคม  ดา้นการเมือง ดา้นการต่างประเทศ    ดา้นความ
มัน่คงของชาติ ดา้นการศึกษา และดา้นการพฒันาประเทศ นั้นผูว้ิจยัจึงไดใ้หค้วามสนใจในรายละเอียดของ
เน้ือหาในแต่ละประเภทนั้น ไดมี้การนาํมาเสนอเพื่อ ตอกย ํ้าใหเ้ป็นไปตามแนวคิดตามแบบจาํลอง ทกัษิโน
โมเดล  ท่ีพ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัรไดเ้คยนาํเสนอวิสยัทศันแ์ละแนวนโยบายไวเ้ป็นวาระแห่งชาติ เม่ือคร้ังใชเ้พื่อ
รณรงคห์าเสียงเลือกตั้งตั้งแต่เดือนมกราคม 2544   ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํเอาเน้ือหาท่ีถูกนาํเสนอในรายการ “นายกฯ
ทกัษิณคุยกบัประชาชน” เทียบกบัเน้ือหาของแนวคิดและวิสยัทศันจ์ากแนวคิดตามแบบจาํลองทกัษิโนโมเดล    
เพื่อศึกษาถึงความสอดคลอ้งและแนวทางการนาํเสนอแนวคิด อุดมการณ์ทางการ โดยจาํแนกตามแนวนโยบายท่ี
จดัวางไวเ้ป็นวาระแห่งชาติทั้ง 11 ประการ  ดงัต่อไปน้ี 
 

วาระแห่งชาตทิี ่1     พฒันาตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดตราสารหน้ี ซ่ึงไดก้ล่าวถึงแนวคิดนโยบาย
ท่ีจะพฒันาทางดา้นตลาดตราสาร เพื่อรองรับการขยายตวัของตราสารหน้ี รวมถึงการสนบัสนุนกิจการขนาดเลก็
ในระบบเศรษฐกิจใหม่  การพฒันาองคท์างดา้นธนาคารพาณิชย ์ รวมถึงการสนบัสนุนธุรกิจขนาดเลก็  ซ่ึงจากท่ี
ผูว้ิจยัศึกษาเน้ือหาการนาํเสนอแนวคิดในกรอบ  ระยะเวลาของการวิจยัคร้ังน้ีนั้น พ.ต.ท.ทกัษิณไดน้าํเสนอ
แนวคิดตามวาระแห่งชาติท่ี ตวัอยา่งเช่น 

  การผลกัดนัใหเ้กิดตลาดเอเชียบอนด ์ข้ึนในกลุ่มอาเซียน  ดงัตวัอยา่งคาํกล่าวท่ีวา่  “ผมเร่ิมท่ีจะ
ผลกัดนัเร่ืองท่ีจะทาํใหอ้าเซียนเขม้แขง็ข้ึนโดยเฉพาะเร่ืองท่ีกาํลงัจะทาํตลาดเอเซียบอนด ์และกเ็ช่ือวา่พนัธบตัร
เอเซียจะเกิดข้ึน ภายในปีหนา้”     (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 6 กนัยายน 2546) 

 การสนบัสนุนธุรกิจ SME  ดงัตวัอยา่งคาํกล่าวท่ีวา่  “เราตอ้งการผูป้ระกอบการใหม่ ๆ เยอะ 
รัฐบาลมีระบบ มีกระบวนการในการส่งเสริม สร้างผูป้ระกอบการใหม่ มากมายหลายขั้นตอน เพราะฉะนั้นเหลือ
แต่ท่านวา่ พร้อมรึยงึ ใจพร้อมไหม พร้อมท่ีจะกลา้เส่ียงไหม”  (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2546) 

 
วาระแห่งชาตทิี ่2 ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจควบคู่กบัปรับโครงสร้างหน้ี  ซ่ึงจากนโยบายใน

วาระแห่งชาติท่ี 2 นั้น พ.ต.ท.ทกัษิณ ไดน้าํเสนอแนวทางไวด้ว้ยกนัหลายประการ เช่น การตั้งสถาบนับริหาร
สินทรัพยแ์ห่งชาติเพื่อจดัซ้ือหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้หรือ NPL ออกจากธนาคารพาณิชย ์  การบริหารจดัการ 
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เพื่อฟ้ืนฟหูน้ี ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ซ่ึงพบวา่ ไดมี้การนาํเสนอแนวคิดและผล
การปฏิบติัตามท่ีเคยเสนอไวใ้นวาระแห่งชาติน้ี  
ตวัอยา่งเช่น 

  แนวคิดเก่ียวกบั “นโยบายคู่ขนาน” หรือ “นโยบายสองทาง  ดงัตวัอยา่งคาํกล่าวเช่น “นโยบาย
คู่ขนานหรือนโยบายสองทาง เป็นนโยบายท่ีทาํใหเ้กิดความสมดุลยใ์นสงัคมมากข้ึนเป็นลกัษณะของการ
ผสมผสาน ขอ้ดีของระบบเศรษฐกิจสงัคมนิยม กบั ทุนนิยมเขา้หากนั หลกักคื็อ    หาทางลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้
และขยายโอกาสใหก้บัประชาชน”  (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2546) 

  การผลกัดนัความเป็นเลิศทางดา้นสินคา้ OTOP ดงัตวัอยา่งคาํกล่าวเช่น “ผมไปเชียงใหม่เพื่อเปิด
งานแสดงสินคา้ คน้หาความเป็นเลิศทางดา้นสินคา้ OTOPนึกไม่ถึงวา่ฝีมือคนไทยพฒันาไดเ้ร็วมาก” (รายการ
นายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2546) 

 โครงการ “ครัวไทยชูโลก” ดงัตวัอยา่งคาํกล่าวเช่น  “ การดาํเนินนโยบายเก่ียวกบัเร่ืองการสร้าง
ประเทศไทยเป็นอาหารไทย หรือครัวไทยชูโลก นั้น รัฐบาลไดอ้นุมติังบประมาร 500 ลา้นบาทนะครับ จดัตั้ง
องคก์รข้ึนมาเพื่ออาํนวยความสะดวกเพ่ือจดัตั้งร้านอาหารไทยทัว่โลก” (รายการนายกฯทักษิณคุยกบัประชาชน
เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2546) 

 การเปิดตลาดการคา้กบัต่างประเทศในหลาย ๆประเทศ  ดงัตวัอยา่งคาํกล่าวเช่น     “จะเร่ิมทาํให้
ไทยและจีนส่งออกผกัและผลไมไ้ปขายได ้ โดยใชร้ะบบเขตการคา้เสรี คือ ไม่เสียภาษี ไม่มีโควตา้” (รายการ
นายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2546) 

 
วาระแห่งชาตทิี ่3 สร้างรายไดแ้กปั้ญหาคนตกงาน  สาํหรับวาระน้ีนั้นดูเหมือนจะเป็นนโยบายหลกั

ท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ ใหค้วามสาํคญัเช่นการตั้งธนาคารเพื่อประชาชน   การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเพิ่มโอกาสและ
เก้ือกลูการอยูร่อดของผูป้ระกอบการใหม่ การพฒันาวิชาชีพและยกระดบัความสามารถของผูป้ระกอบการ ซ่ึง
จากการวิจยัพบวา่  พ.ต.ท.ทกัษิณ ไดน้าํเสนอแนวคิดและการปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุตามวาระท่ี 3 น้ีตวัอยา่งเช่น 

 โครงการการแกไ้ขปัญหาสงัคมและความยากจนเชิงบูรณาการ ดงัตวัอยา่งเช่น       “ผมเรียก
ประชุมเชิงปฎิบติัการหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหาสงัคมและความยากจนเชิงบูรณาการทั้งระบบ” 
(รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2546) 

  นโยบายแผนการเร่ือง หน้ีภาคประชาชน  ดงัตวัอยา่งเช่น  “ทุกอาํเภอจะเปิดใหท่้านไปกรอก
แบบฟอร์มลงทะเบียนน่ีคือการปรับโครงสร้างหน้ีภาคประชาชนไม่ไดมี้การยกหน้ีใหแ้ต่จะจดัระบบการเงินเสีย
ใหม่ เพื่อใหท่้านสามารถท่ีจะมีรายไดเ้พยีงพอกบัการผอ่นชาํระหน้ี”        (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน
เม่ือวันท่ี 13 กนัยายน 2546) 
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  การจดัลงทะเบียนคนจน ดงัตวัอยา่งเช่น  “วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2546 จงัหวดันาํร่องจาก 4 ภาคจะมี
การรับจดทะเบียนเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2546) 

 โครงการเอ้ืออาทร เช่น บา้นเอ้ืออาทร ประกนัภยัเอ้ืออาทร คอมพิวเตอร์เอ้ืออาทร    ดงั
ตวัอยา่งเช่น “ผมไปเปิดงานเอ้ืออาทรและห่วงใยดว้ยประกนัภยัวนัละบาท โดยกรมประกนัภยั เพือ่ใหพ้ี่นอ้ง
ประชาชนท่ีมีฐานะไม่ถึงกบัดีมาก สามารถท่ีจะเอาประกนัเพื่อคุม้ครองอนาคตของ  ตวัเองได”้  (รายการนายกฯ
ทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2546) 

 โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน ดงัตวัอยา่งเช่น “ขณะน้ีมีศูนยรั์บเร่ืองของแปลง    สินทรัพยสิ์น
เป็นทุนแลว้ เป็นCall Center ท่ีหมายเลข 1767” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2546) 

 
วาระแห่งชาตทิี ่4 ฟ้ืนฟชีูวิตเกษตรกรไทย  สาํหรับดา้นการฟ้ืนฟชีูวิตเกษตรกรไทยนั้นไดน้าํเสนอ

ไวห้ลายประเดน็ เช่น การพกัชาํระหน้ีใหก้บัเกษตรกร  การแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกิน  การจดัโครงการหน่ึงตาํบล 
หน่ึงสินคา้  สนบัสนุนการแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร  ซ่ึงกไ็ดมี้การนาํเสนอความกา้วหนา้ของ
โครงการท่ีดาํเนิน ตวัอยา่งเช่น 

 การจดัหาและพฒันาแหล่งท่ีดินทาํกินใหก้บัเกษตรกร  ดงัตวัอยา่งเช่น “เราตอ้งการเอาท่ีท่ีรกร้าง
วา่งเปล่า ป่าท่ีหมดสภาพ แลว้เอามาใหเ้กษตรกรผูย้ากไร้เอาไปทาํการเกษตร”        (รายการนายกฯทักษิณคุยกับ
ประชาชนเม่ือวันท่ี 11 ตลุาคม 2546) 

 การวางยทุธศาสตร์ยางพาราเพื่อแกไ้ขปัญหายาพาราร่วมกบัต่างประเทศ ดงัตวัอยา่งเช่น  “มีการลง
นามเร่ืองของยาพาราครับ วนัน้ีลงนามตั้งบริษทัเป็นเร่ืองเป็นราว โดยมีอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ลงนาม
ร่วมกนั” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 11 ตลุาคม 2546) 

 
วาระแห่งชาตทิี ่5 การศึกษาสร้างคนสร้างชาติ  ซ่ึงแนวคิดท่ีไดเ้คยนาํเสนอไว ้เช่น การส่งเสริมใหมี้

การปฏิรูปการเรียนรู้   สร้างปัจจยัเพื่อความเป็นเลิศในสถานศึกษาทุกระดบั  ส่งเสริมการลงทุนเพือ่การศึกษา  
ปรับปรุงระเบียบราชการ และเพิ่มแรงจูงใจใหเ้อกชนมีส่วนร่วมในการศึกษาและฝึกอบรม  ซ่ึงจากการวิจยัพบวา่
ไดมี้การนาํเสนอแนวคิดดงักล่าวออกมาในลกัษณะของโครงการท่ีจะทาํ หรือแมแ้ต่ผลการปฏิบติัท่ีรัฐบาลไดท้าํ
แลว้ตวัอยา่งเช่น  
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 โครงการ “หน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน  ดงัตวัอยา่งคาํกล่าวเช่น  “ตั้งแต่เดือนตุลาคมน้ีเป็นตน้
ไป กจ็ะทาํใหเ้กิดโรงเรียนชั้นดีอยูใ่นทุกอาํเภอ” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม  
2546) 

 การปฏิรูประบบการศึกษา และปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนใหม่ ดงัตวัอยา่งเช่น “การปฏิรูป
การศึกษานั้นตอ้งใชเ้วลา และตอ้งเปล่ียนทศันคติ เปล่ียนวิธีการ เปล่ียนรูปแบบของครู  นกัเรียน และผูบ้ริหาร
การศึกษาดว้ย”  (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม  2546) 

 
วาระแห่งชาตทิี ่6 ต่อสูข้จดัภยัยาเสพติด สาํหรับวาระน้ีนั้นเป็นอีกวาระหน่ึงซ่ึงไดมี้การนาํไปปฏิบติั

อยา่งชดัเจน และเอาจริงเอาจงั ตวัอยา่งเช่น 
  การประกาศสงครามยาเสพติด  ดงัตวัอยา่งคาํกล่าว เช่น “ยาเสพติดตอ้งสูญส้ินไปจากแผน่ดินไทย

วนัท่ี 2 ธนัวาน้ีใหไ้ด ้(รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม  2546) 
 โครงการ โรงเรียนนิวติัพลเมือง  ดงัตวัอยา่งคาํกล่าว เช่น “ผมไปเปิดพิธีสวนสนามของนกัเรียน

นิวฒันพ์ลเมืองเกษตรโยธินรุ่นท่ี 2 เราจะเปล่ียนคนหนุ่มสาวท่ีเป็นภาระสงัคม ใหเ้ป็นคนหนุ่มสาวท่ีมีพลงัใน
การสร้างสรรคส์งัคม” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 6 กันยายน  2546) 

 ออกกฎหมายควบคุมการกระทาํผดิทางดา้นยาเสพติด ดงัตวัอยา่งคาํกล่าวเช่น “ครม.ไดมี้การ
อนุมติัหลกัการร่างกฎกระทรวงวา่ดว้ยการกาํหนดลกัษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด” (รายการ
นายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 27 กันยายน2546) 
 

วาระแห่งชาตทิี ่7 ประกาศสงครามกบัคอรัปชัน่  เป็นอีกวาระหน่ึงท่ีพ.ต.ท.ทกัษิณได ้ใหค้วามสนใจ
และดาํเนินการอยา่งเขม้งวดและไดมี้การนาํเสนอความคืบหนา้ผา่นส่ือเป็นระยะ         ตวัอยา่งเช่น 

 การปราบปราบผูมี้อิทธิพล ตวัอยา่งเช่น การปฏิรูประบบราชการ  ดงัตวัอยา่งเช่น   “วนัท่ี 1 ตุลาคม 
รัฐบาลจะนาํร่องการนาํระบบบริหารการคลงัของภาครัฐ ดว้ยระบบอิเลคโทรนิกส์มาใช”้ (รายการนายกฯทักษิณ
คุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2546) 
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 การออกกฎหมายนิรโทษกรรม ตวัอยา่งเช่น “เร่ืองสาํคญัท่ีผา่นการประชุมครม.ท่ีอยากจะประกาศ
ต่อพี่นอ้งประชาชนกคื็อ กฎหมายนิรโทษกรรมผูค้รอบครองอาวธุสงครามมีผลใชแ้ลว้” (รายการนายกฯทักษิณ
คุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน  2546) 
 

วาระแห่งชาตทิี ่8 พลิกโฉมบริการสาธารณสุข  ตามแนวคิดน้ีนั้น พ.ต.ท.ทกัษิณ กไ็ดด้าํเนินการและ
พยายามท่ีช้ีแจง ใหร้ายละเอียด ทาํความเขา้ใจกบันโยบายน้ี เป็นระยะไดแ้ก่ 

 โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ตวัอยา่งเช่น  “ เร่ือง โครงการ 30 บาท ตอ้งเรียนใหท้ราบวา่ ตอ้ง
ช่วยกนั ตอ้งขอบคุณหมอ พยาบาลท่ีไดทุ่้มเทเร่ืองน้ีช่วยประชาชน แต่วา่ช่วงน้ีเป็นช่วงเร่ิมตน้ใหม่ หนกันิดเบา
หน่อยขอใหช่้วยเถอะครับ   (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน  2546) 
 

วาระแห่งชาตทิี ่9  สร้างครอบครัวเขม้แขง็ เพิ่มบทบาทสตรีทางการเมือง 
   ไม่พบในช่วงระยะเวลาท่ีทาํงานวิจยัน้ี 
 

วาระแห่งชาตทิี ่10  แปรรูปรัฐวิสาหกิจเพือ่ประโยชน์สูงสุดของชาติ 
   ไม่พบในช่วงระยะเวลาท่ีทาํงานวิจยัน้ี 
 

วาระแห่งชาตทิี ่11 วางยทุธศาสตร์ภูมิภาคใหม่  ซ่ึงไดแ้ก่ การกระจายความสาํคญัของเมืองออกสู่
เมืองหลกัในภูมิภาคทัว่ประเทศ    สร้างเป้าหมายใหเ้มืองหลกัในภูมิภาคเป็นศูนยก์ลางเฉพาะเร่ือง   ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ศึกษาและพบวา่ มีการนาํเสนอแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัวาระดงักล่าว         ตวัอยา่งเช่น 

 โครงการสร้างและสนบัสนุนเมืองท่องเท่ียวหลกั ๆ ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียว เช่น จงัหวดั
เชียงใหม่  จงัหวดัภูเกต็  ตวัอยา่งเช่น  “เชียงใหม่จะเป็นศูนยก์ลางทางการบินและศูนยก์ลางการท่องเท่ียว ในกลุ่ม
ประเทศและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง” 
 

จากการศึกษาขอ้มูลเน้ือหาท่ีนาํเสนอแนวคิดท่ีพ.ต.ท.ท.ทกัษิณ ไดน้าํเสนอผา่นทางส่ือวิทย ุและ ส่ือ
หนงัสือพิมพน์ั้น พบวา่การนาํเสนอเป็นไปตามแนวคิดตามแบบจาํลองทกัษิโนโมเดล ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ พ.ต.ท.
ทกัษิณ ไดมี้การเนน้ย ํ้าแนวคิดและนโยบายใหป้ระชาชนรับรู้ผา่นส่ืออยูอ่ยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหก้ารส่ือสารทาง
การเมืองนั้นบรรลุผลตามวตัถุประสงคต์ามแนวคิดและนโยบายท่ีตอ้งการ 
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บทที ่5 
 

บทสรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง “วาทกรรม การผลิตซํ้าและการนาํเสนอแนวคิดทางการเมืองในรายการนายกฯทกัษิณ
คุยกบัประชาชน” ในคร้ังน้ีนั้นมีเน้ือหาในการ วิจยัเพื่อศึกษาการนาํเสนอออกมาทางคาํพดูของ พ.ต.ท.ทกัษิณ  
ชินวตัร ผา่นทางรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” ซ่ึงออกอากาศทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย กรมประชาสมัพนัธ์ ทางคล่ืนความถ่ี เอฟเอม็ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ เป็นแม่ข่ายกระจายเสียงไปทัว่
ประเทศ ซ่ึงออกอากาศทุกเชา้วนัเสาร์ เวลา 8.00-9.00น. โดยเร่ิมออกอากาศในคร้ังแรก เม่ือวนัเสาร์ท่ี 28 
เมษายน 2544  ซ่ึงในการออกอากาศคร้ังแรก  ๆนั้นใชเ้วลาแถลงในรายการเพียง 15-20 นาทีเท่านั้นส่วนเวลาท่ี
เหลือจะเป็นการกล่าวย ํ้า ซํ้า ทวนของพิธีกรผูด้าํเนินรายการชาย-หญิง (นายประพนัธ์   หิรัญพฤกษ ์และ นาง
วโรกาส   มงักรพิศ)  ซ่ึงมีทั้งประเดน็ร้อน ประเดน็ท่ีเป็นข่าวอยูใ่นปัจจุบนัจึงทาํใหมี้ผูฟั้งสนใจอยา่งมากทั้ง
ประชาชนส่ือมวลชน  ทั้งน้ีเน่ืองจากผลประสบความสาํเร็จของการจดัรายการน้ี มีผลตอบรับจากผูฟั้งค่อนขา้ง
สูง ทาํใหมี้การเพิ่มเวลาออกอากาศ เป็น 60 นาทีในปัจจุบนัโดยคร้ังน้ีลกัษณะของรายการเป็นการพดูดาํเนิน 
รายการโดย พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร ตลอดรายการ  
 

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาวา่ เน้ือหาท่ีพ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัรไดก้ล่าวไวใ้นรายการนายก 
ทกัษิณคุยกบัประชาชนนั้น  วาทกรรมท่ีปรากฏในรายการนั้นมีการนาํเสนอเป็นอยา่งไร ซ่ึงความสาํคญัและ
จุดเด่นในรายการน้ีกคื็อ เป็นลกัษณะของการพดูคุย เล่าเร่ืองต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนในประเทศ และต่างประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งอยูใ่นสงัคมปัจจุบนั ซ่ึงการใชค้าํพดูและวิธีการดาํเนินรายการเป็นไปอยา่งเรียบง่าย เป็นกนัเอง ใชภ้าษา
ท่ีฟังแลว้เขา้ใจง่ายอีกทั้งสอดแทรกรายละเอียดในบางเร่ืองเพื่อทาํความเขา้ใจกบัประชาชน ส่ือมวลชน องคก์ร
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหเ้ขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั  ทั้งน้ีผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มูลจากคาํกล่าวของพ.ต.ท.
ทกัษิณ  ชินวตัร ใน “รายการนายกฯกษิณคุยกบัประชาชน” ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธนัวาคม 2546  
(จาํนวนรวม 26  คร้ัง)   และเน้ือหาของข่าว บทวิจารณ์ บทวิเคราะห์ในประเดน็เดียวกบัท่ีพ.ต.ท.ทกัษิณได้
นาํเสนอในรายการวิทยแุลว้ส่ือหนงัสือพิมพน์าํมาเสนอซํ้าจากหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ และหนงัสือพิมพใ์นเครือมติ
ชน   เพื่อใชใ้นการศึกษาวิจยัตามวตัถุประสงคก์ารทั้ง 3 ประการคือ  
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1. เพื่อวิเคราะห์วาทกรรรมทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรท่ีนาํเสนอผา่นทาง 
“รายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” 

2. เพื่อศึกษาการผลิตซํ้าแนวคิดทางการเมืองของพ.ต.ท.ทกัษิณ  และนาํเสนอในส่ือ
หนงัสือพิมพ ์

3. เพื่อศึกษาแนวคิดตามแบบจาํลอง “ทกัษิโนโมเดล” ท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณได ้
เคยนาํเสนอไวใ้นช่วงหาเสียงเลือกตั้ง กบัการนาํเสนอแนวคิดผา่นส่ือท่ีเกิดข้ึนจริง 
 
จากการศึกษาไดข้อ้สรุปของผลการวิจยัดงัน้ี 
 
ตอนที1่   วาทกรรมทางการเมืองของพ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัรทีนํ่าเสนอผ่านทางรายการ “นายกฯ

ทกัษิณคุยกบัประชาชน”  
พบวา่วาทกรรมท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวนั้นเป็นวาทกรรมท่ีแสดงออกเพ่ือการใหข้อ้มูล

และช้ีแจงทาํความเขา้ใจกบัประชาชน ซ่ึงสอดแทรกการประชาสมัพนัธ์เร่ืองราวต่างๆ ผลการปฎิบติังานของรัฐ  
โดยใชภ้าษาท่ีเรียบง่าย เป็นกนัเอง และฟังเขา้ใจง่าย มีการยกตวัอยา่งเปรียบเปรยเพ่ือเพิ่มความเขา้ใจใหง่้ายข้ึน  
คาํกล่าวท่ีใชท้กัทายประชาชนเม่ือเปิดรายการกแ็สดงถึงความใกลชิ้ดกบัประชาชน สะทอ้นใหเ้ป็นถึงความเป็น
คนไทยและวฒันธรรมของการทกัทายของคนไทยท่ีมกัทกัทายและถามสารทุกขสุ์ขดิบกนั แต่อีกนยัหน่ึงกเ็ป็น
การนาํเสนอหนา้ท่ีและภาระกิจท่ีตนกาํลงัปฏิบติัอยูว่า่เป็นอยา่งไร โดยแบ่งการวเิคราะห์ตามประเภทของเน้ือหา
ท่ีนาํเสนอในช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาวจิยัไดด้งัน้ีคือ 

1. วาทกรรมท่ีเก่ียวกับปัญหาความยากจนของประชาชน   จากการศึกษาพบวา่การใช ้
ภาษาของ พ.ต.ท.ทกัษิณ นั้นเป็นภาษท่ีฟังเขา้ใจง่าย อ่อนโยน  ซ่ึงแสดงออกใหเ้ห็นถึงความใกลชิ้ดของรัฐบาล
กบัประชาชน คาํมัน่สญัญาท่ีใหก้บัประชาชน แสดงใหเ้ห็นวา่รัฐบาลชุดน้ีไดป้ฏิบติังานเพื่อประชาชนอยา่งเตม็ท่ี 
อีกทั้งคาํกล่าวถึงคนจนนั้นแสดงใหเ้ห็นถึงการแบ่งแยกคนจน คนรวยออกจากกนั แต่สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ประเทศ
ไทยยงัมีคนจนอยูอี่กมาก และรัฐบาลกไ็ดใ้หค้วามสาํคญักบัประชาชนคนจนนั้นเป็นพิเศษ เช่นคาํกล่าวท่ีวา่ “ไม่
ตอ้งห่วงทาํอะไรเห็นใจคนจนอยูแ่ลว้” 
 

2. วาทกรรมท่ีเก่ียวกับการปราบปรามยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และส่ิงผิดกฎหมาย จาก 
การศึกษาพบวา่การใชภ้าษานั้นจะมีอยู ่2 ลกัษณะคือข้ึนอยูก่บัวา่ พ.ต.ท.ทกัษิณ นั้นตอ้งการพดูกบัใคร กล่าวคือ
กรณีแรกหากเป็นการพดูกบัประชาชนทัว่ไปลกัษณะของวาทกรรมจะออกมาในรูปแบบของการสร้างความ
มัน่ใจ แสดงความมีพลงั มีอาํนาจในการดูแล ปกครองประเทศไดอ้ยา่งดี เช่นคาํกล่าวท่ีวา่ “ยาเสพติดตอ้งสูญส้ิน
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ไปจากแผน่ดินไทย”  หรือ “ผมสัง่เอก็ซเรยทุ์กตารางน้ิว”   และสาํหรับกรณีท่ีสองนั้นหากเป็นการพดูเพื่อ
ตอ้งการส่ือสารกบัผูก้ระทาํความผดิ หรือผูมี้อิทธิพลทั้งหลายภาษาท่ีใชจ้ะค่อนขา้งดุดนั เอาจริงเอาจงั แสดงออก
ในลกัษณะของการขู่บงัคบั คาดโทษ กบัผูก้ระทาํผดิ เช่นคาํกล่าวท่ีวา่ “ผมไดก้ล่ินใครซ้ือตาํแหน่ง ผมจะจดัการ
ทนัที” หรือ “ใครไม่หยดุน่ีโดนแน่นอน”   หรือ “หยดุนะครับ เช่ือผม ผมพดูอะไรแลว้ผมทาํ หยดุซะ” 
 

3. วาทกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศ  จากการศึกษาพบวา่ผูพ้ดูมี 
วตัถุประสงคท่ี์จะตอ้งการช้ีแจง และทาํความเขา้ใจกบัประชาชนใหม้ากยิง่ข้ึน อีกทั้งตอ้งการกระตุน้ปลุกเร้าให้
เกิดความต่ืนตวั ดว้ยเหตุน้ีลกัษณะวาทกรรมท่ีปรากฎออกมาจึงเป็นการส่ือความหมายโดยใชค้าํหรือวลี พดูเป็น
สโลแกน ซํ้า ๆ และเนน้ย ํ้าบ่อย ๆ จนเป็นคาํคุน้หู เพื่อใหผู้ฟั้งรู้สึกคลอ้ยตามและเตรียมพร้อมท่ีจะรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน  ดงัตวัอยา่งคาํกล่าวท่ีมกัไดย้นิบ่อย ๆ ในช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา เช่นคาํวา่  
“โปร่งใส”  ไม่วา่จะเป็น “รัฐบาลโปร่งใส” “หน่วยงานโปร่งใส” “นโยบายโปร่งใส”   หรือ คาํวา่ “ยัง่ยนื” ท่ีมกั
ใชพ้ดูบ่อยคือคือ “การพฒันาท่ีย ัง่ยนื” “ความแขง็แรงย ัง่ยนื”   หรือแมแ้ต่คาํวา่ “เจา้ภาพ”  ซ่ึงเนน้ย ํ้าแนวคิดของ
การทาํการทาํงานแบบมี เจา้ภาพ    ซ่ึงคาํกล่าวหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นคาํท่ีแสดงความหมายแฝงของการนาํเสนอ
แนวคิดของ พ.ต.ท.ทกัษิณ เพื่อปลุกเร้าและกระตุน้ประชาชนมากยิง่ข้ึน 
 

4. วาทกรรมท่ีเก่ียวกับความมัน่คงของประเทศ   พบวา่ในวาทกรรมประเภทน้ีผูพ้ดู    
ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง พ.ต.ท.ทกัษิณ นั้นตอ้งการท่ีสร้างขวญักาํลงัใจ และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัประชาชน  อีกทั้ง
ประเดน็ท่ีนาํมาพดูนั้นเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ ลกัษณะของวาท
กรรมท่ีปรากฏออกมานั้นจึงเป็นเพยีงการช้ีแจง รายละเอียดดา้นการปฏิบติังานของรัฐบาลในดา้นของการจดั
ระเบียบสงัคมและการออกกฎระเบียบมาใชเ้พื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ   ดงัตวัอยา่งคาํกล่าวท่ีวา่ “ขอให้
พี่นอ้งประชาชนไม่ตอ้งเป็นห่วง รัฐบาลไม่เคยประมาท” หรือ คาํกล่าวท่ีวา่ “ผมกาํลงัจะจดัระเบียบ” 
 

5. วาทกรรมท่ีเกิดขึน้ตามวาระและเหตกุารณ์พิเศษ  เน่ืองจากวาทกรรมประเภทน้ีจะ 
เกิดข้ึนตามวาระและโอกาสพิเศษ ดงันั้นวตัถุประสงคท่ี์ผูพ้ดูตอ้งการจะส่ือสารใหผู้ฟั้งรับทราบนั้น จึงแสดง
ออกมาในลกัษณะของการประชาสมัพนัธ์ เชิญชวน ใหผู้ฟั้งเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมใน   กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 
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ตอนที2่  การผลติซ้ําในส่ือหนังสือพมิพ์ 
  
การนาํแนวคิดของพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร จากรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” มาผลิตซํ้า

ในส่ือหนงัสือพิมพ ์   พบวา่การนาํเสนอแนวคิดของพ.ต.ท.ทกัษิณ ผา่นส่ือหนงัสือพมิพน์ั้นเกิดข้ึน 2 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่  

1. การนาํเสนอโดยคงเน้ือหาความหมายเดิมไว ้ ซ่ึงการนาํเสนอในลกัษณะท่ีความหมายเดิมไวน้ั้น 
จะเป็นในรูปของเน้ือข่าวซ่ึงเป็นการนาํเอาประเดน็ท่ีสาํคญับางประเดน็เท่านั้นมาตีพิมพ ์ โดย
อาศยัพาดหวัข่าวเป็นส่ิงดึงดูดความสนใจ    ซ่ึงเป็นการใหค้วามหมายของแนวคิดเป็นแบบเดิม
ตามท่ี ผูพ้ดูตอ้งการจะใชส่ื้อความหมาย    

 
2. การนาํเสนอโดยการเปล่ียนแปลงใหค้วามหมายใหม่ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงใหค้วามหมายใหม่

มกัจะพบทั้งในเน้ือข่าวการเมือง ข่าวพาดหวัและบทวจิารณ์ของนกัเขียน นกัวิชาการ หรือแมแ้ต่
บทสมัภาษณ์ของฝ่ายคา้น หรือฝ่ายตรงขา้ม 

 
 ซ่ึงการนาํเสนอของส่ือหนงัสือพิมพ ์เช่นน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ส่ือไดท้าํหนา้ท่ีความเป็นส่ือ 

ท่ีดีของสงัคมได ้กล่าวคือ ส่ือทาํหนา้ท่ีในการแจง้ขอ้มูลขาวสารของรัฐ และ อีกนยัหน่ึงจะตอ้งเป็นผูใ้หค้วามรู้ 
ขอ้เทจ็จริง หรือมุมมองอ่ืน ๆท่ีเป็นไปได ้ใหก้บัประชาชน  (ผูฟั้ง) ไดเ้ขา้ใจและมีความรู้ยิง่ข้ึน 
 

ตอนที ่3 การวเิคราะห์เปรียบเทยีบแนวคดิทางการเมือง ที ่พ.ต.ท.ทกัษิณ นําเสนอผ่านส่ือ กบั
แนวคดิทกัษิโนโมเดล  

 
ผลการวิจยัท่ีแสดงถึงการนาํเอาแนวคิด และอุดมการณ์ ตามแนวความคิดทกัษิโนโมเดล ท่ี พ.ต.ท.

ทกัษิณ ไดแ้ถลงไวเ้ป็นวาระแห่งชาติคร้ังเม่ือปี 2544  ซ่ึงเม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัแนวคิดท่ีนาํเสนอทางส่ือวิทย ุ
และ ส่ือหนงัสือพิมพน์ั้นแสดงใหเ้ห็นวา่ พ.ต.ท.ทกัษิณ ไดน้าํเสนอแนวคิดผา่นวาทกรรมเพ่ือส่ือความหมายให้
เกิดความเขา้ใจไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดตามแบบจาํลองทกัษิโนโมเดลโดยเป็นไปตามวาระต่างๆท่ี  
พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ไดเ้คยกาํหนดไว ้ซ่ึงในช่วงระยะเวลาท่ีไดศึ้กษาวจิยันั้นพบวา่วาระแห่งชาติทั้ง 11วาระ
นั้น    ไดมี้การนาํเสนอแนวคิดเพื่อเป็นการเนน้ย ํ้า 9 วาระ ไดแ้ก่ 
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 วาระแห่งชาติท่ี 1 พฒันาตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดตราสารหน้ี 
วาระแห่งชาติท่ี 2 ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจควบคู่กบัการปรับโครงสร้างหน้ี 
วาระแห่งชาติท่ี 3 สร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน  แกไ้ขปัญหาคนตกงาน 
วาระแห่งชาติท่ี 4 ฟ้ืนฟชีูวติเกษตกรไทย 
วาระแห่งชาติท่ี 5 การศึกษาสร้างคนสร้างชาติ 
วาระแห่งชาติท่ี 6 ต่อสูข้จดัภยัยาเสพติด 
วารแห่งชาติท่ี 7 ประกาศสงครามกบัคอรัปชัน่ 
วาระแห่งชาติท่ี 8  พลิกโฉมบริการสาธารณสุข 
วาระแห่งชาติท่ี 11 วางยทุธศาสตร์ภูมิภาคใหม่ 

 
สาํหรับอีก 2 วาระนั้นไม่ไดถู้กกล่าวถึงในช่วงท่ีไดท้าํการวิจยัน้ี ไดแ้ก่ 

วาระแห่งชาติท่ี 9 การสร้างครอบครัวเขม้แขง็ เพิ่มบทบาทสตรีทางการเมือง 
วาระแห่งชาติท่ี 10 แปรรูปรัฐวิสาหกิจเพือ่ประโยชน์สูงสุดของชาติ 

 

การอภปิรายผล 
ผูว้ิจยัไดใ้นหลกัแนวคิดดา้นวาทกรรมของ มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault  1926-1984)  ใน

การศึกษาระบบและกระบวนการของการใหค้วามหมาย และใชห้ลกัของการวิเคราะห์ความหมายตามแนวคิด
ของ  โรลนัด์ บาร์ธ (Roland Barther 1972)  เป็นแนวทางของการวิเคราะห์ความหมาย ซ่ึงพบวา่ ความหมายของ
วาทกรรมท่ีปรากฏในรายการฯ นั้นมีการนาํเสนอทั้งความหมายโดยตรง    (Denotaion) และความหมายโดยนยั
หรือความหมายแฝง (Connotation) ซ่ึงในความหมายทั้ง 2 ระดบันั้น ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ถึงองคป์ระกอบใน
การสร้างวาทกรรมใหเ้กิดข้ึนมา ตามแนวคิดของ มาร์กาเรท เวทเทอร์เรล และ โจนาทาน พอเตอร์ (Magaret 
Wetherell and Jonathan Potter) (1992) พบขอ้สรุปดงัน้ี 
 

1. องค์ความรู้ในการตีความหมาย(Interpretative Repertoire)  คือ ประเดน็ท่ีใชใ้น 
การตีความเป็นหน่วยสรุปของรูปแบบท่ีปรากฏอยูใ่นเน้ือหาท่ีถูกนาํมาใชใ้นวาทกรรม จึงเป็นตวัรากฐานความรู้
ของผูพ้ดูในการสร้างมุมมองทางวาทกรรม และจากการวิเคราะห์พบวา่ พ.ต.ท.ทกัษิณ มีความรู้และชาํนาญเป็น
อยา่งดีในเร่ืองท่ีกาํลงัพดูอยู ่ลกัษณะของวาทกรรมท่ีนาํเสนอออกมานั้นจึงเตม็ไปดว้ยขอ้มูลประกอบท่ีชดัเจน 
สามารถตรวจสอบและเช่ือได ้ดว้ยพื้นฐานจากประสบการณ์ของผูพ้ดู (พ.ต.ท.ทกัษิณ) นั้นหากพิจารณาใน
ประวติัตามภาคผนวกแลว้นั้นจะพบวา่ เป็นผูมี้ความรู้ความชาํนาญทั้งดา้นการต่างประเทศ(รับตาํแหน่ง
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รัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่างประเทศ  ดา้นการทาํธุรกิจ (ประกอบธุรกิจส่วนตวั) หรือแมแ้ต่ดา้นของการ
ปฏิบติัการดา้นความสงบเรียบร้อยของประเทศ (รับราชการตาํรวจ)  ดว้ยเหตุน้ี พ.ต.ท.ทกัษิณ จึงสามารถพดูได้
อยา่งชดัเจน ไม่คลุมเครือ มีเหตุผลประกอบเสมอ ดงัตวัอยา่งคาํกล่าวท่ีวา่ 

 
 “เราอยูใ่นฐานะท่ีพดูเร่ืองพวกน้ีไดดี้กวา่ใคร เพราะวา่เราเป็นประเทศท่ีจนกไ็ม่จน รวยกไ็ม่รวย 

ใหญ่กไ็ม่ใหญ่เลก็กไ็ม่เลก็ อยูต่รงกลาง และกไ็ม่มีศตัรู มีแต่มิตรทัว่ไปหมด เพราะฉะนั้นเราสามารถเสนอ
ขอ้แนะนาํดีๆ ใหเ้ขาโดยท่ีเขาไม่ไดม้องวา่เราเสนอเพ่ือตวัเรา ถา้เม่ือไรเขามองวา่เราเสนอเพ่ือตวัเรา การ
สนบัสนุนกจ็ะเบาลง แต่ถา้ทาํใหเ้ขาเห็นวา่เราเสนอน่ี เพื่อความแขง็แกร่งของภูมิภาค เขากจ็ะฟัง เม่ือเขาฟัง เราก็
สามารถผลกัดนัเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งดี อนัน้ีกเ็ป็นแนวท่ีผมใชม้าโดยตลอดนะครับ” (รายการนายกฯ
ทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 6 กันยายน  2546) 

 “ผูมี้อิทธิพลทั้งหลายตอนน้ีทางกระทรวงมหาดไทยเขม้แขง็ดีมากไดจ้ดัการไปแลว้จาํนวน
มากมาย มีผูมี้อิทธิพลกระทาํความผดิรวม 1,200 กวา่รายซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีรัฐดว้ยไดจ้บักมุไปแลว้ดาํเนินคดีแลว้965 
ราย ดาํเนินการทางวินยั 2 คนยงัเหลืออีก 284 รายกาํลงัติดตามอยู ่ส่วนผูท่ี้มีแนวโนม้วา่จะกระทาํผดิ 1,800 กวา่
ราย มีเจา้หนา้ท่ีของรัฐอยู ่160 และปรากฏวา่ไดห้ยดุแลว้เลิกพฤติกรรมไป 900 ราย คนท่ียงัไม่หยดุพฤติกรรม
ตอ้งระวงันะครับ” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชนเม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน  2546) 

 “เร่ืองของการปราบปรามผูมี้อิทธิพล ขณะน้ีบญัชีรายช่ือท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดั และผูบ้งัคบัการ
ทั้งหลายไดท้าํยงัส่งไม่ถึงผม แต่เพื่อความรวดเร็ว ผมไดมี้การสืบเพื่อหาช่ือตวัการใหญ่ๆ ในจงัหวดัต่างๆ มาเกบ็
ไวท่ี้ผมแลว้ เพื่อท่ีผมจะไดส้อบวา่รายช่ือท่ีส่งข้ึนมานั้น ส่วนใหญ่มีไหมช่ือพวกน้ี หรือจะมีเฉพาะปลาซิว ปลา
สร้อย ผมจะไดรู้้ ผูก้ารคนน้ี ผูว้า่คนน้ี เป็นอยา่งไร เพื่อผมจะไดส่้งเสริมสนบัสนุน หรือไม่ส่งแสริม สนบัสนุน
ใหถู้กตอ้ง อนัน้ีผมจะดู” (รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม  2546 
 

2. การสร้างสรรค์ภาษา (Construction)  คือการสร้างสรรคภ์าษาท่ีใชใ้นการพดูเพื่อให ้
บรรลุจุดมุ่งหมายตามท่ีผูพ้ดูตอ้งการ  จากการศึกษาวิเคราะห์การสร้างสรรคภ์าษาในวาทกรรมแลว้นั้นพบวา่  
พ.ต.ท.ทกัษิณ นั้นไดมี้การสร้างสรรค ์ปรุงแต่งภาษาท่ีใชใ้หเ้หมาะกบัสถานการณ์ และบุคคลท่ีตอ้งการส่ือสาร
ดว้ย คาํพดูจึงมีหลากหลาย ข้ึนอยูก่บัวา่กาํลงัพดูถึงใครอยู ่และพดูกบัใคร  ซ่ึงหากเป็นการพดูถึงเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัประชาชนกจ็ะเป็นภาษาท่ีค่องขา้งนุ่มนวล เป็นกนัเอง   เรียบง่าย ฟังเขา้ใจง่าย  แต่หากเป็นการพดูเพื่อส่ง
สญัญาณ หรือตอ้งการส่ือสารกบัฝ่ายท่ีอยูต่รงขา้มกบัรัฐบาล หรือ กลุ่มผูมี้อิทธิพล ผูค้า้ยาเสพติด จะเป็นคาํพดูท่ี
ค่อนขา้งดุดนั แขง็กร้าว แสดงการตอบโตท่ี้ค่อนขา้งรุนแรง โดยใชเ้หตุผลแลขอ้สนบัสนุนท่ีชดัเจน เพราะ
เน่ืองจากการกล่าวผา่นทางรายการ  “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” นั้น มีผูฟั้งหลากหลายซ่ึงส่วนหน่ึง เป็น
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ประชาชน ท่ีตอ้ง การฟังรายละเอียด ดงันั้นภาษาท่ีใชจึ้งตอ้งสามารถหา้มปรามและสยบผูท่ี้อยูต่รงขา้มกบัรัฐบาล
ได ้และในอีกนยัหน่ึงกต็อ้งสามารถสร้างความเขา้ใจท่ีดีใหก้บัประชาชนไดใ้นเวลาเดียวกนั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  “พี่นอ้งประชาชนท่ีเคารพรักทั้งหลาย” 
 “ลูกหลานเยาวชนไทย ท่ีรัฐบาลตอ้งดูแล” 
 “พี่นอ้งประชาชนไม่ตอ้งเป็นห่วง รัฐบาลน้ีจะดูแลเตม็ท่ี” 
  “ผมจะไม่ปล่อยใหค้นพวกน้ีอยูร่่วมในสงัคมอยา่งมีความสุขแน่” 
 “NGO บางคนทาํเพื่อประโยชน์ตวัเอง ไปอาศยัมอ็บมากดดนั อยา่งน้ีรัฐบาลร่วมมือ

ไม่ได ้แลว้ไม่ตอ้งการคบดว้ย” 
 

3. การผนัแปรของภาษา (Variation) คือ วิธีการใชภ้าษาของผูพ้ดูท่ีจะนาํไประบุวา่   
วาทกรรมนั้น ๆ ทาํหนา้ท่ีอะไร ซ่ึงอาจถูกอธิบายไดห้ลายลกัษณะเม่ือหนา้ท่ีของวาทกรรมนั้นเปล่ียนไป  ซ่ึงจาก
การศึกษาวิเคราะห์ตามเน้ือหาแลว้นั้นผูว้ิจยัพบวา่ลกัษณะภาษาท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณนาํมาใชเ้พื่อการส่ือสารนั้น เป็น
การมุ่งเนน้การทาํความเขา้ใจกบัประชาชน ดงันั้นภาษาจึงเป็นคาํท่ีเขา้ใจง่าย หรือหากตอ้งการเนน้ย ํ้าจะใชว้ิธีการ
เปรียบเปรย หรือเปรียบเทียบเพ่ือตอกย ํ้าความหมายใหเ้ด่นชนัข้ึน ตวัอยา่งเช่น คาํวา่ “เจ้าภาพ” หากกล่าวถึงการ
เชิญชวนใหป้ระชาชนเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมเอเปคนั้น กส็ามารถถ่ายทอดใหผู้ฟั้งรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึง
ของประเทศ  แต่หากเป็น “เจา้ภาพ” ในคาํกล่าวท่ีวา่ “ผูว้า่ราชการจงัหวดัตอ้งเป็นเจา้ภาพเพราะฉะนั้นเหตุการณ์
อะไรท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดั ผูว้า่ตอ้งรับผดิชอบทั้งนั้น” จะแสดงความหมายของหนา้ท่ีรับผดิชอบซ่ึงอีกนยัหน่ึง
แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ   หรือ คาํวา่ “เชือ้โรค” ท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบั 
ยาเสพติด ถา้หากมีมากๆ จะทาํใหร่้างกายอ่อนแอ เช่นเดียวกนักบัยาเสพติดท่ีจะทาํใหเ้กิดปัญหาทางสงัคม  ซ่ึงก็
ไดท้าํการกวาดลา้งอยา่งเขม้งวดจากลกัษณะของภาษาท่ีแสดงความละเอียดอยา่งเช่นคาํวา่ “จะเอก็ซเรย์ทุก
ตารางนิว้” หรือ คาํวา่ “ขอให้อยู่อย่างเสือ” ซ่ึงเป็นคาํท่ีใชเ้ปรียบเทียบและเป็นส่ิงท่ีทุกคนสามารถเขา้ใจไดง่้าย
ข้ึนและเกิดแรงกระตุน้ปลุกเร้าใหป้ฏิบติัตาม 
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4. การทาํหน้าท่ีของภาษา (Function)  คือการวิเคราะห์วาทกรรมในดา้นของบทบาทและหนา้ท่ี
ของปกฎิบติัทางวาทกรรม เพื่อคน้หาจุดมุ่งหมายของการนาํเสนอวาทกรรม  จากการศึกษา
วิเคราะห์พบวา่ รายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” นั้น เป็นรายการท่ีจดัข้ึนเพือ่
วตัถุประสงคท่ี์นาํเสนอแนวคิดทางการเมือง ของพ.ต.ท.ทกัษิณ ในฐานะของผูน้าํประเทศเพ่ือ
เป็นการประชาสมัพนัธ์รัฐบาล และ สร้างความเขา้ใจระหวา่งรัฐบาลกบัประชาชน   และจาก
การวิเคราะห์วาทกรรมท่ีปรากฏในเน้ือหาของรายการน้ีนั้น ผูว้ิจยัพบจุดประสงคข์องการแสดง
วาทกรรมในรายการฯน้ีนั้น ไดด้งัน้ี 

1.) เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ และไวว้างใจของประชาชนใหเ้กิดข้ึนกบัรัฐบาลน้ี 
2.) เพื่อแสดงความมีอาํนาจ ความเป็นผูน้าํ 
3.) เพื่อแสดงภาวะของการเป็นผูก้าํหนดกฎเกณฑ ์ จดัระเบียบใหเ้กิดข้ึนในสงัคม 
4.) เพื่อช้ีแจง และแกไ้ขความเขา้ใจผดิของประชาชน อนัเกิดจากการไดรั้บรู้จากผูอ่ื้น หรือ

ส่ือต่าง ๆ 
 

วาทกรรม เป็นกระบวนการในการการผลิต (Constitute) อตัลกัษณ์ (Identity) และความหมาย 
(Significance)  และทาํหนา้ท่ีตรึงส่ิงท่ีสร้างข้ึนใหด้าํรงอยูแ่ละเป็นท่ียอมรับของสงัคม  หรือปิดกั้นมิใหอ้ตัลกัษณ์
และความหมายของบางอยา่งเกิดข้ึน (Subjugate) หรือไม่กท็าํใหอ้ตัลกัษณ์และความหมายของบางส่ิงท่ีดาํรงอยู่
แลว้ในสงัคมเลือนไปพร้อม ๆ กนัดว้ย (Displace) ซ่ึงกเ็ช่นเดียวกนักบั วาทกรรมทางการเมืองของ พ.ต.ท.
ทกัษิณ  ท่ีนาํเสนอผา่นทางรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” นั้นกเ็ป็นการสร้างความหมายของแนวคิดท่ี
ตอ้งการส่ือสารเพ่ือใหป้ระชาชนรับรู้ ทั้งในความหมายโดยตรง และโดยนยั  ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการท่ีจะสร้าง
วฒันธรรมบางอยา่งใหเ้กิดข้ึนในสงัคมหรือตอ้งการตอกย ํ้าแนวคิดเพื่อใหด้าํรงอยูเ่พือ่เป็นแรงผลกัดนัใหบ้รรลุ
ในวตัถุประสงคข์องผูพ้ดูท่ีแสดงออกมาทางวาทกรรมดงักล่าว 

 
จากผลการวิจยัการนาํเสนอแนวคิดทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ท่ีแสดงออกมาใน  

รูปแบบของวาทกรรมนั้น อาจกล่าวไดว้า่การนาํเสนอเช่นน้ีนั้นเป็นการส่ือสารทางการเมือง เน่ืองจากเน้ือหา 
รวมถึงวาทกรรมท่ีปรากฏออกมาทั้งในส่ือวิทย ุหรือส่ือหนงัสือพิมพก์ต็าม แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของการ
ส่ือสาร   ท่ีสอดคลอ้งกบั แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารทาง  การเมือง (Political Communication) (กาญจนา  แกว้
เทพ ,2541) ท่ีวา่  เป็นการส่ือสารเก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีกระทาํทั้งหมดในระบบการเมือง เช่น การกล่อมเกลาทาง 
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การเมือง (Political socialization) การเลือกสรรบุคคลทางการเมือง (Political recruitment) การรวมผลประโยชน์ 
(Interest aggregation) การแสดงผลประโยชน์ชดัแจง้ (Interest articulation) การวางกฎ การใชก้ฎ (Rule 
application) และการวินิจฉยักฎ (Rule adjudication) ตอ้งกระทาํโดยวิธีการส่ือสาร ผา่นการส่ือสาร ผูน้าํกลุ่ม
ผลประโยชน์ ผูแ้ทนราษฎร และผูน้าํพรรคการเมืองทาํหนา้ท่ีแสดงผลประโยชนแ์ละรวมผลประโยชน์ของตน
โดยการส่ือสารความตอ้งการและขอ้เสนอแนะดา้นนโยบาย  ซ่ึงจากผลการวิจยันั้น พบวา่ใชส่ื้อเพ่ือการเมืองของ
พ.ต.ท.ทกัษิณ นั้น มีลกัษณะของการส่ือสารเพื่อการโนม้นา้วใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Gurevitch & 
Blumler (1977)   โดยการใชว้าทกรรมในรูปแบบต่าง  ๆ กนัออกไปในการส่ือสาร    เพื่อสร้างอตัลกัษณ์และ
ความหมายใหก้บัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสงัคม แสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามของ   พ.ต.ท. ทกัษิณ ท่ีจะสร้างอตัลกัษณ์
ของตนเองใหต่้างไปจาก นายกรัฐมนตรีคนอ่ืน ๆ โดยการเขา้ถึงประชาชนใหม้ากท่ีสุด  เป็นผูน้าํทางความคิด อีก
ทั้งยงัแสดงใหเ้ห็นวาทกรรมท่ีสะทอ้นอาํนาจท่ีมีเหนือกวา่ผูน้าํคนอ่ืน ๆ นอกจากนั้นการนาํเสนอแนวคิดท่ี
ออกมาในรูปวาทกรรม ออกมานั้นยงัแสดงใหเ้ห็นบริบทของการติดต่อส่ือสารระหวา่ง รัฐบาล กบัประชาชน 
โดยใชส่ื้อเป็นตวักลางในการนาํเสนอ  ซ่ึงสามารถอธิบายไดจ้าก แนวคิดของ  กาย คุกส์ (1992) ท่ีวา่ไม่ได้
เก่ียวขอ้งกบัภาษาเพียงอยา่งเดียว  แต่ยงัวิเคราะห์ไปถึงบริบทของการติดต่อส่ือสาร (The Context  of 
Communication)  วา่ใครกาํลงัติดต่อกบัใคร ทาํไม อยูใ่นสถานการณ์  สงัคมรูปแบบใด ผา่นส่ือประเภทใด และ
การพฒันาการติดต่อส่ือสารนั้นแตกต่างกนัในรูปแบบและการกระทาํอยา่งไรรวมถึงความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อกนัและ
กนั      
 

การนาํเสนอแนวคิดผา่นส่ือของ พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัรตามท่ีปรากฏในผลการวิจยัแลว้นั้นแสดงให้
เห็นถึงการนาํเสนอในเชิงนโยบายของรัฐบาล กล่าวคือ ลกัษณะของการนาํเสนอผา่นส่ือวิทย ุใน  “รายการ
ทกัษิณคุยกบัประชาชน” นั้นเป็นการนาํเสนอทั้งนโยบาย โครงการ  แผนปฏิบติัการ ความคืบหนา้ของผลการ
ดาํเนินงาน และส่ิงท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะปฏิบติั ในบริบทท่ีเกิดข้ึนขณะนั้น รวมถึงความกา้วหนา้และผลท่ีไดรั้บจาก
การปฏิบติัจริงของรัฐบาล ซ่ึงถือไดว้า่การนาํเสนอในลกัษณะเช่นน้ีเป็นการนาํเสนอ “นโยบายสาธารณะ”   ซ่ึง
กบัแนวคิดเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ  (Public Policy)  สามารถอธิบายปรากฏการณ์น้ีไดว้า่ ในบริบททาง
การเมืองนั้น รัฐบาลไดน้าํเสนอนโยบายสาธารณะผา่นส่ือ ซ่ึงตามความหมายของนโยบายสาธารณะ ของ ลาสส์
เวลล์ และ คอปแลน ใหค้วามหมายวา่ นโยบายสาธารณะ หมายถึง  แผนงาน หรือ โครงการท่ีกาํหนดข้ึนมาอนั
ประกอบดว้ยเป้าหมายคุณค่า และการปฏิบติัต่าง ๆ  ส่วน ดายซ์   กม็องวา่ นโยบายสาธารณะ คือ ส่ิงใดกต็ามท่ี
รัฐบาลเลือกท่ีจะกระทาํหรือไม่กระทาํ และ แอนเดอร์สัน กไ็ดใ้หค้วามหมายวา่ เป็นแนวทางปฏิบติัท่ีกาํหนดข้ึน
เพื่อสนองตอบต่อปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน หรืออีกนยัหน่ึงคือแนวทางท่ีรัฐบาลหรือองคก์รของรัฐบาลกาํหนดข้ึน 
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เพื่อแกไ้ขปัญหานัน่เอง  ซ่ึงเหล่าน้ีลว้นเป็นแบบและแนวทางท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร นายกรัฐมนตรีใช้
นาํเสนอ นโยบายดงักล่าวผา่นส่ือ  และ การปฏิบติัการเช่นน้ีเป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลในการสร้างกลไกสาํคญัใน
การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งรัฐกบัประชาชนเพ่ือผลกัดนัใหรั้ฐบาลสามารถบริหารประเทศไดอ้ยา่งสาํเร็จ
ตามแนวทางท่ีรัฐบาลกาํหนด  แต่นโยบายสาธารณะจะมีความสมบูรณ์กต่็อเม่ือไดรั้บการนาํไปปฏิบติัใหป้รากฏ
เป็นจริง เพราะนโยบายสาธารณะมิใช่เป็นส่ิงท่ีแสดงเจตจาํนงหรือความตั้งใจของรัฐบาลท่ีจะกระทาํหรือไม่
กระทาํส่ิงใดเท่านั้น  แต่จะตอ้งครอบคลุมถึงการนาํไปปฏิบติัใหป้รากฏเป็นจริงดว้ย  จากการวิจยัผูว้ิจยัพบวา่ 
ประการหน่ึงของการผลกัดนัแนวคิดของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ใหเ้ป็นนโยบายสาธารณะไดส้าํเร็จกคื็อการถ่ายทอด
ขอ้มูลความคืบหนา้และผลการปฏิบติังานของรัฐบาลใหก้บัประชาชนเป็นระยะ ๆ เพือ่เป็นการย ํ้าเตือนวา่ทุก
แนวคิด ทุกนโยบายของ   รัฐบาลไดถู้กนาํไปปฏิบติัจนเห็นผลสาํเร็จ 

 
จากการวิจยันั้นพบวา่การใชส่ื้อทางการเมืองของพ.ต.ท.ทกัษิณนั้น เป็นการใชส่ื้อ 

เพื่อนาํเสนอแนวคิด  เจตนารมณ์ ในการช้ีแจง เพื่อทาํความเขา้ใจตามแนวทางของรัฐ และสาํหรับ       
ส่ือมวลชนเองกไ็ดท้าํหนา้ท่ีความเป็นส่ือมวลชนท่ีจะนาํเสนอตามท่ีรัฐบาลกาํหนด  แต่ในขณะเดียวกนักท็าํ
หนา้ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความหมายในอีกดา้นหน่ึงของรัฐบาล และตอกย ํ้าขอ้มูลอนัเก่ียวกบั ประสิทธิภาพของ
รัฐบาลไดอ้ยา่งสมดุลในสงัคมซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลดัดาวัลย์  อินทจักร (2547)  ศึกษาเร่ืองวาทกรรม
การเมืองใน“รายการนายฯทกัษิณคุยกบัประชาชน”  ท่ีวา่ประเดน็ท่ีสะทอ้นผา่นวาทกรรมในรายการนายกฯ
ทกัษิณคุยกบัประชาชนนั้น ผูน้าํเสนอมีเจตนาส่ือสารขอ้มูลและความคิดเห็นใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึน เพื่อทาํความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตามแนวทางของรัฐบาลหรือแกไ้ขความเขา้ใจผดิอนัเน่ืองมาจากการรับฟัง
ข่าวสารจากบุคคล สถาบนั หรือส่ืออ่ืนๆ    นอกจากนั้นผูว้ิจยัยงัคน้พบปรากฏการณ์ของส่ือมวลชนในยคุปัจจบนั
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปเพ่ือ ใหส้อดคลอ้งกบัยคุของขอ้มูลข่าวสารในปัจจุบนั กล่าวคือ แต่เดิมนั้นตามผลงานวิจยั
ของ ระวีวรรณ  ประกอบผล (2528)  ท่ีวา่ส่ือมวลชนในยามปรกติจะมีบทบาทตามท่ีรัฐบาลและผูมี้อาํนาจทาง
การเมืองใชแ้ละกาํหนดเง่ือนไขการดาํเนินงานเป็นส่วนใหญ่  แต่ในยามวิกฤตการณ์  ส่ือมวลชนจะมีอิทธิพลใน
การกาํหนดความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน  สามารถสะทอ้น
ความรู้สึกนึกคิดในลกัษณะต่อตา้นการกระทาํอนัไม่ชอบมาพากลของรัฐบาล  สามารถใชข้อ้มูลย ํ้าถึงความไร้
ประสิทธิภาพของรัฐบาล  และสามารถถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือปลุกระดมใหเ้กิดความรุนแรงทางการเมืองข้ึนมาได ้  
แต่จากผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ปัจจุบนัแมใ้นยามปรกติ 
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ส่ือมวลชนนอกจากจะทาํหนา้ท่ีและแสดงบทบาทตามท่ีรัฐกาํหนดแลว้ยงัคงทาํหนา้ท่ีสะทอ้นมุมมอง ความรู้ 
แนวคิดในมิติใหม่ใหก้บัประชาชน เพื่อสร้างความรู้ และเป็นกระบอกเสียงในการสอบทานความมีประสิทธิภาพ
ของรัฐไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากงานวิจยัช้ินน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาในการนาํเสนอแนวคิดทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ผา่นส่ือมวลชน 
ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นจากผลการวิจยัแบ่งไดด้งัน้ี 
 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดรายการ 

1. ควรเปิดใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสนทนา   เช่น การฝากคาํถามถึงนายก 
       รัฐมนตรี หรือ การเปิดใหแ้สดงความคิดเห็น 
2. ควรเพิ่มบทบาทของพิธีกรใหม้ากข้ึนกวา่การเป็นผูก้ล่าวเปิดรายการอยา่งเดียว 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยในอนาคต  
 งานวิจยัท่ีควรทาํการศึกษาต่อไปมีดงัน้ี  
 1.การส่ือสารทางการเมืองท่ีนาํเสนอทางรายการ “นายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน” ในเชิงของนโยบาย
และความเป็นเจา้ขององคก์รส่ือสารมวลชน  
 2.กลยทุธ์ของการบริหารและผลิตรายการวิทยเุพื่อการประชาสมัพนัธ์ทางการเมืองอยา่งมีประสิทธิภาพ  
เพื่อใชป้ระโยชน์ในการพฒันารูปแบบรายการวิทย ุ
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และนิตยสารรายสัปดาห์ “มติชน” .  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544 
 
วิไล  สมพนัธ์ุ  .การวเิคราะห์วาทกรรมรายการวทิยุ จส.สนทนา. คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั, 2536 
 
ลดัดาวลัย ์ อินทจกัร .วาทกรรมการเมอืงใน “รายการนายกฯทกัษณิคุยกบัประชาชน”. เอกสาร 

ประกอบการเสวนาในวาระครบรอบ 50ปี คณะวารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ือง “รายการนายกฯทกัษิณคุยกบัประชาชน : ประชาสมัพนัธ์
หรือสร้างโอกาสทางการเมือง” , 2547 

 
สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศันไ์ทย . การใช้ส่ือในการเมอืงยุคใหม่ .  รายงานประจาํปี  21 มิถุนายน  

2546 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
DPU



69 
 

 

ภาษาองักฤษ 
 

Books 
John  Street   .Mass Media Politics and Democracy . The Political Economy of  Mass Media  

Power and Mass Medai,  2001. 
 

Howard Tumber  .Media Power,Professionals and Policies.  The Political Economy of  Mass  
Media /Power and  : Media Management ,  2000. 

 
David A.Wilson .Political Change in Thailand Demoncracy and Participation. , 1965 
 
Freshley, Dwight L ; Haywood, Arden  .President Reagan and Radio : A Comparison of the  

First and Second Terms. ,1989   
 

DPU
DPU



  

  72  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
DPU



  

  73  

 
 

ประวตัิของผู้ดาํเนินรายการ 
 
 พ.ต.ท.ทกัษิณ    ชินวตัร   
ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง 

  คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 54 : 17 กุมภาพนัธ์ 2544 - ปัจจุบนั   
 
ประวตั ิ

       เกิดเม่ือวนัท่ี   26   กรกฎาคม  2492    ท่ี  อาํเภอสนักาํแพง    จงัหวดัเชียงใหม่  

ประวตัิทางการศึกษา  

     มธัยมศึกษา 
          -  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 

     อุดมศึกษา 
          -  พ.ศ. 2512   โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นท่ี 10 
          -  พ.ศ. 2516   โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ รุ่นท่ี 26  
     ปริญญาโท 
          -  ไดรั้บทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)  Eastern   Kentucky University   ประเทศ     
           สหรัฐอเมริกา   สาขา Criminal Justice  

     ปริญญาเอก 
          - Sam Houston State University สหรัฐอเมริกา  สาขา Criminal Justice 

ประวตัิทางการทาํงาน  

 พ.ศ. 2541 - 2543   :  ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยและดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้พรรคไทยรัก
ไทย 

 พ.ศ. 2539 - 2540   :  ดาํรงตาํแหน่งรองนายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.
ชวลิต ยงใจยทุธ) 
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 ลาออกจากตาํแหน่งหวัหนา้พรรคพลงัธรรม 

 ลาออกจากการเขา้ร่วมในคณะรัฐมนตรี 

 เขา้รับตาํแหน่งรองนายกรัฐมนตรี รับผดิชอบงานดา้นจราจร (ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
บรรหาร ศิลปอาชา) 

 เขา้รับตาํแหน่งหวัหนา้พรรคพลงัธรรม 

 พ.ศ. 2537 - 2538   :  ดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ 

 พ.ศ. 2530 - 2537   :  ลาออกจากราชการเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตวั 
ประธานกรรมการ บริษทั ชินวตัร คอมพิวเตอร์ จาํกดั 

 พ.ศ. 2516 - 2530 :  รองผูก้าํกบัการนโยบายและแผนงาน/กองบงัคบัการอาํนวยการ 
กองบญัชาการตาํรวจนครบาล  

บทบาททางสังคม 

 รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุสภา
มหาวิทยาลยั 6 แห่ง คือ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ีสุรนารี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
และ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

 เป็นผูก่้อตั้งมูลนิธิไทยคมและเป็นผูริ้เร่ิมแนวความคิดท่ีจะนาํดาวเทียมส่ือสาร"ไทย
คม"    มาใชป้ระโยชนท์างดา้นการศึกษาผา่นดาวเทียมเพ่ือเปิดโอกาสใหเ้ดก็ชนบทผู ้
ยากไร้ท่ีไม่สามารถเรียนต่อ   ไดมี้โอกาสเรียนต่อในทอ้งถ่ินของตนเอง   ทั้งน้ีโดย
ไดรั้บความร่วมมือจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน   กระทรวงศึกษาธิการ 

 เป็นกรรมการอาํนวยการ สถาบนัเอเชียการศึกษาปี 2538 - ปัจจุบนั 

 เป็นกรรมการสภาท่ีปรึกษา สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
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 เป็นกรรมการท่ีปรึกษา BANGKOK CLUB 

 เป็นกรรมการอาํนวยการ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

รางวลัเกยีรตคุิณ 
 

2539      :   ไดรั้บรางวลั "Outstanding Criminal Justice Alumnus Awards"  จาก  
Criminal Justice Center, Sam   Houston  State  University     และไดรั้บ
รางวลั "Distinguished   Alumni   Award" จากมหาวิทยาลยัเดียวกนั เม่ือ
วนัท่ี 5 ตุลาคม 2539 

 

2538 :    ไดรั้บคดัเลือกไปเป็น 1 ใน 3 คนไทยดีเด่น ซ่ึงมีบทบาทสาํคญัในการ 
เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ระหวา่งประเทศไทยและฟิลิปปินส์ เขา้รับ
รางวลัจากสถานฑูตฟิลิปปินส์ 

 

2537 :   ไดรั้บรางวลั   "บุคคลดีเด่นผูพ้ฒันาโทรคมนาคมเพ่ือสงัคมของประเทศ    
                            ไทยประจาํปี 2536" จากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย 

:    ไดรั้บยกยอ่งจากหนงัสือพิมพ ์Singapore Business Times ใหเ้ป็น 1 ใน 12 
นกัธุรกิจผูน้าํของเอเชียไดรั้บคดัเลือกจากนิตยสาร Financial World ท่ีมี
ช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกาใหเ้ป็นหน่ึงใน Asian CEO of the Year ไดรั้บ
พระราชทานปริญญา วารสารศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จาก
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

:   ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นคนไทยคนแรกและเป็นบุคคลท่ี 3 ท่ีไดรั้บทุน " Lee 
Kuan Yew Exchange Fellowship " จากประเทศสิงคโปร์ 
 

2535      : ไดรั้บรางวลั "1992 Asean Business Man of the Year" จาก Asean 
Institute  

 ประเทศอินโดนีเซีย 
:   ไดรั้บรางวลั "เกียรติยศจกัรดาว" ดา้นพฒันาเศรษฐกิจจากคณะกรรมการ  

มูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหาร 
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เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
 

2517 : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 
2519 : จตุัรถาภรณ์มงกฎุไทย (จ.ม.) 
2523  : จตุัรถาภรณ์ชา้งเผอืก (จ.ช.)  
2528 : ตริตาภรณ์มงกฎุไทย (ต.ม.) 
2537   : ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก (ป.ช.) 
2538   : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 
2539   : มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก (ม.ป.ช.) 
2544   : ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) 
2545  : ทุติยจุลจอมเกลา้วิเศษ (ท.จ.ว.) 
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ภาคผนวก ข 
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คาํกล่าวของ พนัตาํรวจโท ทักษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี 
ในรายการ "นายกฯ ทกัษณิ คุยกบัประชาชน" 

ทางคลืน่ F.M. 92.5 ทางสถานีวทิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
เวลา 08.00 น. วนัเสาร์ที ่5 กรกฎาคม 2546 

 
สวสัดีครับ  
นํา้ดืม่ราคาถูกสําหรับประชาชน 
เม่ือวานน้ีผมไปเป็นประธานส่งมอบตูน้ํ้าด่ืมใหแ้ก่ชุมชนทัว่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงสัง่ไวต้อน 
แรกประมาณ 1,000 ตู ้ทัว่ประเทศคิดวา่ประมาณ 5,000 ตู ้เป็นตูท่ี้ผลิตไดโ้ดยบริษทัในเครือของ
รัฐวิสาหกิจ คือ โกลบอล วอร์เตอร์ ซิสเตม็ ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของการประปาภูมิภาค จากการท่ี
ผมไปดูงานท่ีการประปาภูมิภาคเห็นวา่สามารถผลิตตูก้รองนํ้าท่ีทาํนํ้าใหส้ะอาดในมาตรฐาน
เดียวกบันํ้าขวดท่ีซ้ือด่ืมกนัทัว่ไปซ่ึงตกประมาณลิตรละ 1 บาท ถา้ใชผ้า่นกดตูน้ี้ จะตกลิตรละ 1 บาท 
จะทาํใหป้ระชาชนไดป้ระหยดั ผมเลยมีความคิดวา่ ในเม่ือผลิตกนัไดเ้อง และเป็นของรัฐวิสาหกิจ
ดว้ย ผมเลยไปขอเงินจากกองสลากมา เพราะผมถือวา่เงินจากกองสลาก เป็นเงินท่ีไดจ้ากคนจน 
เน่ืองจากลอ๊ตเตอร่ีส่วนใหญ่แลว้ คนจนเป็นคนซ้ือ เม่ือรัฐบาลไดเ้งินมา กเ็อากลบัมาช่วยเหลือคน
จนถึงจะเป็นธรรม เพราะฉะนั้นอะไรท่ีจะใหผู้มี้รายไดน้อ้ย ไดป้ระหยดัค่าใชจ่้าย กเ็ป็นแนวทางท่ี
ผมตั้งใจไวว้า่จะตอ้งหาทางลดภาระค่าใชจ่้ายใหป้ระชาชน เพ่ิมรายไดใ้หเ้ขา และขยายโอกาสใหเ้ขา 
น่ีเป็นหน่ึงในขบวนการท่ีจะทาํใหป้ระชาชนมีรายจ่ายในชีวิตประจาํวนัท่ีลดลง เลยไปติดตั้งตูต้าม
ชุมชนท่ีผูมี้รายไดน้อ้ยอยูอ่าศยั ผมไดไ้ปทาํพธีิมอบท่ีชุมชนบ่อนไก่ แลว้จะไปทุกชุมชน จึงอยากให้
ชุมชนต่างๆ รักษาไว ้เพ่ือจะไดเ้อาไวใ้ชน้านๆ ใหเ้กิดประโยชน ์แทนท่ีจะตอ้งไปซ้ือลิตรละ 10 บาท 
ด่ืม ซ่ึงตามหลกัสุขอนามยั ตอ้งด่ืมนํ้าอยา่งนอ้ยวนัละ 2 ลิตร ราคา 20 บาท ครอบครัวหน่ึงมี 4 คน 
ตก 80 บาท เดือนละ 2,400 บาท สู้เกบ็ไวผ้อ่นบา้นเอ้ืออาทรดีกว่า เลยคิดวา่ถา้ประหยดัโดยการใช้
นํ้ าจากตูห้ยอดเหรียญลิตรละ 1 บาท คงจะประหยดัไดม้าก 
 
การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร 
เม่ือวานน้ีเช่นกนั      ผมไดไ้ปประชุมคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก เพ่ือท่ีจะวาง  
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ ซ่ึงตอนน้ียอมรับวา่หนกัมาก เป็นเร่ืองท่ีเม่ือไรมี
เศรษฐกิจท่ีเติบโต เศรษฐกิจแขง็แรง การซ้ือรถกม็าก รถออกมาวนัละ 700 - 800 คนั ทาํใหร้ถติด

DPU
DPU



  

  79  

มากในกรุงเทพมหานคร ไดร้ะดมตาํรวจออกไปช่วย แต่กไ็ม่พอเพราะทางการขนส่งมวลชนยงัไม่
เรียบร้อย ทั้งระบบของทางด่วน ระบบถนนท่ียงัเช่ือมโครงข่าย ยงัไม่ครบ เลยตอ้งไปประชุมกนั   
ไม่เช่นนั้นชีวิตคนกรุง ตอ้งเดินทางเชา้ 2 ชัว่โมง เยน็ 2 ชัว่โมง ค่อนขา้งจะสูญเสียเวลาในการท่ีจะ
ผลิตทางดา้นเศรษฐกิจ ทางดา้นครอบครัวท่ีอบอุ่นจะลดลงไป เร่ืองน้ีตอ้งแกไ้ขโดยด่วน และ
แน่นอนปัญหาการจราจรเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหล้ดศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ จึงตอ้งไป
ประชุมกนั ช่วงน้ีอาจประชุมชา้ เพราะมีการปรับโครงสร้างส่วนราชการ มีการตั้งผูอ้าํนวยการใหม่ 
คนเก่ายา้ยไปเป็นปลดักระทรวง ช่วงน้ีขาดตอนไป ต่อไปน้ีจะเร่งเตม็ท่ี ผมสัง่วา่ทุกสปัดาห์ กลุ่ม
ยอ่ยไปประชุมกนั จนกว่าการแกปั้ญหาจราจรจะคล่ีคลายเบาบางลง  
เม่ือวานน้ีไดส้ั่งการ 3 มาตรการ ระยะสั้นแกปั้ญหาเพ่ือใหผ้อ่นคลายจุดท่ีเป็นคอขวด หรือจุดท่ีเป็น
ปัญหาเลก็นอ้ยท่ีต่างๆ และเช่ือมโยงกนัทั้งระบบในกรุงเทพ เช่น เร่ืองของทางรถไฟท่ีขรุขระ ไป
ซ่อมเสีย ใชปู้นซีเมนตล์ง เพ่ือรถวิ่งผา่นไดเ้ร็วข้ึน จุดหน่ึงจะใชง้บประมาณไม่ถึง 1 ลา้นบาท มี 51 
จุด ในจุดตดัของรถไฟ จะใหซ่้อมในช่วงเดือนตุลาคม ตน้เดือน เพราะเป็นช่วงปิดเทอม จะไดไ้ม่ไป
ทาํใหร้ถติดมากข้ึน และใหเ้สร็จก่อนการประชุมเอเปค ใชเ้วลาประมาณอาทิตยเ์ดียวจะเสร็จ ทั้ง 51 
จุด จะทาํพร้อมกนั และเร่ืองของการทาํอุโมงคท่์อลอด ในแยกบางแยกท่ีจาํเป็น ใหไ้ปวางแผน 
หาทางเบ่ียง ไม่ใหร้ถติดมากข้ึน และขยายทางแยก ทางแยกบางท่ีแคบไป หรือมีจุดตดัเกินไป จะให้
ยกระดบัข้ึนหรือเกือกมา้กบัรถทั้งหลาย ผมสัง่ใหเ้พ่ิม บางแห่งบอกไม่มีงบประมาณ ผมสัง่วา่ให้
ประกวดราคาไดเ้ลย เพราะเดือนตุลาคม งบประมาณใหม่ออกแลว้ ช่วงน้ีจาํเป็นตอ้งดาํเนินไปก่อน 
ใชง้บกลางได ้ 
มาตรการระยะกลาง สัง่ใหไ้ปยกระดบัถนนบา้ง เช่ือมทางด่วนท่ีเป็นทางด่วนสายหลกั และไม่มีทาง
เช่ือมเพ่ือใหใ้ชร่้วมกนัได ้เช่น ทางด่วนสายรามอินทรา มาเช่ือมกบัทางด่วนสาย 2 โดยทาํถนน
ยกระดบัเช่ือมมาจากถนนรามอินทรา ว่ิงมาทางด่วนสาย 2 นอกจากน้ีขยายทางด่วนใหว่ิ้งไปถึงวง
แหวนรอบนอก ใหไ้ดทุ้กทิศทาง และเช่ือมเขา้หากนัเป็นวงๆ ส่วนรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ใหข้ยาย
ออกไปท่ีชุมชนท่ีประชาชนอยูอ่าศยัใหม้ากๆ ไดใ้หว้างแผน ซ่ึงแผนระยะยาวน้ีตอ้งลงทุนมาก
หน่อย แต่ไม่เป็นไร จะลงทุนในลกัษณะท่ีไม่เป็นหน้ีสาธารณะ ซ่ึงจะใหเ้ตรียมการทาํพร้อมๆ กนั 
 
ปรับปรุงระบบการบริหารงานด้านการเงนิ 
วนัพฤหสับดีผมไปประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารงานการคลงัภาครัฐ ดว้ยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ ถือวา่จะเป็นการเปล่ียนมิติการบริหารการเงินของประเทศและภาครัฐอยา่งส้ินเชิง 
โดยจะนาํระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาเร่ิมทดลองใชก้บัหน่วยงานหลกั ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2546เป็นตน้
ไป กบัสาํนกังบประมาณ กรมบญัชีกลาง สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน สาํนกังานบริหารหน้ี
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สาธารณะ และสาํนกังาน ก.พ.ทดลองไป 1 ปี 1 ตุลาคม 2547 จะใชทุ้กจงัหวดั และ 1 ตุลาคม 2548 
จะขยายลงไปถึงอาํเภอ น่ีคือการท่ีจะทาํใหร้ะบบรายไดร้ายจ่าย หน้ีสิน และสินคา้คงคลงั ของ
รัฐบาลโปร่งใส เช่น การจดัซ้ือ ทาํไมกระทรวงนั้น ซ้ือของอยา่งเดียวกนัแพงกว่าอีกกระทรวงหน่ึง 
จะถูกเปรียบเทียบ จะทาํใหร้ะบบการเงินประเทศ ระบบการจ่ายเงินของประเทศ ระบบการประกวด
ราคาของประเทศโปร่งใสข้ึนมาก หรือสินคา้คงคลงัท่ีจะซ้ือเกบ็ไว ้เพ่ือเอาไวใ้ชย้าว ๆ 40-50 ปี 
เหมือนท่ีเคยพดูกนัว่า สต๊อค 50 ปี จะไม่มีแลว้ เพราะทุกอยา่งจะบอกเลยวา่ มีสตอ๊คเหลืออยูเ่ท่าน้ี 
ใชไ้ดอี้กก่ีวนั ทาํไมถึงตอ้งรีบซ้ือตั้งแต่วนัน้ี 
เม่ือก่อนน้ีนกัการเมืองทุจริต เขา้มากส็ัง่ใหซ้ื้อ เพ่ือจะไดเ้ปอร์เซ็นต ์กซ้ื็อกองไว ้สุดทา้ยเป็นภาระ
งบประมาณเป็นภาระของรัฐวิสาหกิจหลายท่ี ต่อไปน้ีจะใชร้ะบบน้ี และจะเช่ือมเขา้กบัระบบของ
รัฐวิสาหกิจ ต่อไปรายไดร้ายจ่ายหน้ีสินของประเทศ ของแต่ละหน่วยงานจะโปร่งใสมากใชเ้วลาสกั 
2 ปีกวา่ จะสมบูรณ์หมดทั้งระบบ แต่ใชใ้หม่ๆ กรุณาอยา่บ่น เพราะของเปล่ียนแปลงใหม่ยอ่มมีบา้ง 
อะไรท่ีขลุกขลกัในเบ้ืองแรก แต่จะเป็นประโยชนม์ากซ่ึงธนาคารกรุงไทยจะเป็นผูบ้ริการทาํระบบน้ี 
แลว้ค่อยมาเกบ็เงินกบัรัฐบาล เพราะเขามีระบบคอมพิวเตอร์ใหญ่ มีเครือข่ายเตม็ไปหมดเพ่ือเป็น
ระบบสาํรอง เพ่ือความปลอดภยั มีระบบป้องกนัการแฮค็ มีระบบรักษาความปลอดภยัของ
ฐานขอ้มูลอยา่งดีจะเร่ิมลงมือทดลองใชก้บัหน่วยงานหลกั 1 ตุลาคม 2546 เป็นตน้ไป ตอ้ง
ขอขอบคุณทุกกรม กองทั้งหลายท่ีมาช่วยกนัทาํงานเร่ืองน้ี จนเป็นรูปเป็นร่างข้ึนมา และจะร่วมมือ
กนัเพ่ือใหร้ะบบน้ีเป็นระบบท่ีดีของประเทศ ประเทศไทยถึงเวลาท่ีตอ้งโปร่งใสทุกเร่ือง ผมเช่ือใน
ความโปร่งใส และความชดัเจนของนโยบาย เพ่ือจะทาํใหป้ระชาชนคนไทยไดมี้โอกาสในการใช้
ศกัยภาพของตวัเอง พฒันาใหค้รอบครัวมีความเขม้แขง็ข้ึน โดยท่ีทุกระบบไม่มีความเร้นลบั 
 
การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศแบบยัง่ยนื 
วนัจนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน 2546 ผมไปบรรยายพเิศษ เก่ียวกบัเร่ืองเศรษฐกิจ ในหวัขอ้รัฐบาลกบัการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืผมไดเ้นน้ว่า การพฒันาตอ้งย ัง่ยนื เหมือนกบัร่างกายของมนุษยเ์รา ตอ้งเป็นลกัษณะท่ี
แขง็แรงย ัง่ยนื ไม่ใช่กลา้มเน้ือแขง็แรง แต่มีปัญหาไขมนั หรือมีปัญหานํ้าตาล หรือมีปัญหาดา้นยริูค 
คือตอ้งแขง็แรง และระบบทุกระบบตอ้งมีความสมดุลเหมือนกบัพระพุทธเจา้ตรัสไวเ้ร่ืองทางสาย
กลาง หรือทฤษฎีของฮาโมน่ีนัน่เองเพือ่ท่ีทุกอยา่งจะตอ้งมีความสมดุลใหม้ากท่ีสุด อะไรท่ีไม่สมดุล 
กพ็ยายามทาํใหส้มดุล เร่ืองจะสมดุลหรือไม่ ตอ้งมีดชันีช้ีวดั เม่ือมีดชันีช้ีวดักต็อ้งพฒันาตวัเอง 
เพ่ือใหไ้ปสู่ดชันีช้ีวดัท่ีไดม้าตรฐาน อนัไหนอ่อนไป กพ็ฒันาข้ึน มาอนัไหนแขง็ไปกก็ดลงมา จะทาํ
ใหส้มดุลได ้นัน่คือเรียกวา่ การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ผมเช่ือวา่พ่ีนอ้งคนไทยคงดูภราดร แข่ง วนัท่ีภราดร
แข่ง พอจบเซ็ทท่ี 1 หนา้จอข้ึนมาเลย เขาวิเคราะห์เลยว่า ทั้งภราดร และคู่แข่งขนั มีประสิทธิภาพใน
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ขอ้ 1,2,3,4 อะไรบา้ง เช่น เร่ืองของ คือการตีลูกท่ีหน่ึงลงก่อน อะไรทาํนองน้ี และประสบผลสาํเร็จก่ี
เปอร์เซ็นต ์เขาเปรียบเทียบใหดู้ และแทบจะบอกไดเ้ลยวา่ คู่แข่งขนั ลอสมิก ชนะเกมส์น้ี ชนะแน่ 
เพราะลกัษณะของประสิทธิภาพท่ีเขาเปรียบเทียบ นัน่คือลกัษณะของวิธีการวดั มีดชันีช้ีวดั มีการ
วิเคราะห์ผลของทุกๆ เร่ือง เช่นเดียวกนัประเทศท่ีพฒันาตอ้งมีตวัช้ีวดั และตอ้งกาํหนดว่า มาตรฐาน
ท่ีอยากเห็นคือแค่ไหนอยา่งไร และมาดูความเป็นจริงปัจจุบนัคืออยา่งไร แลว้กพ็ฒันาไปท่ีจุดนั้น น่ี
คือส่ิงท่ีรัฐบาลน้ีใชม้าจะเห็นตลอดวา่เงินไหลเขา้มาเป็นอยา่งไร เงินไปสู่อยูจุ่ดไหนไป    อยูภ่าคเกง็
กาํไรหรือเปล่า ถา้อยา่งน้ีจะตอ้งลดอยา่งไร เพ่ือไม่ใหเ้กง็กาํไร ตอ้งดูตลอดเวลา เพราะฉะนั้น การ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติทั้งหลาย ตอ้งดูไปหมด เร่ืองของศกัยภาพ
มนุษยท์ั้งหลาย       เพราะเร่ืองของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เป็นส่วนเบ้ืองตน้ท่ีสาํคญัของศกัยภาพการ
แข่งขนัของประเทศ ฉะนั้นเร่ืองน้ีสาํคญั ผมไปมอบนโยบายใหผู้ท่ี้มาสัมมนาร่วมกนั เป็นนกัคิด
หลายคนท่ีมาช่วยกนั ใหป้ระเทศไทยไดมี้แนวคิดต่างๆ ไดมี้การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพือ่ความเป็นธรรม 
เม่ือวนัพธุ ผมไดไ้ปสมัมนาทางวิชาการและบรรยายพิเศษ เร่ืองแนวทางการสร้างความเสมอภาค
และความเป็นธรรมทางกฎหมายสาํหรับคนยากจน หลกัคือ เร่ืองความยากจนตอ้งช่วยกนัแกไ้ข 
ระบอบประชาธิปไตยถือวา่ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกนั แต่บงัเอิญความเท่าเทียมนั้น 
จุดเร่ิมตน้ของคนท่ีไม่เท่าเทียมแต่ตน้ แต่เราใหแ้ข่งขนักนัดว้ยความเท่าเทียม แน่นอนว่ายิง่วิ่งไป
เท่าไร คนท่ีอ่อนแอยิง่ถูกท้ิงห่างไปเท่านั้น เพราะฉะนั้นกฎกติกากเ็ช่นกนัตอ้งตระหนกัตลอดเวลาวา่ 
สงัคมไทยเรามีคนจนหรือคนอ่อนแออยูจ่าํนวนมาก เพราะฉะนั้นกฎกติกาต่างๆ ท่ีตั้งข้ึนมาจะตอ้ง
คาํนึงแบบประชาธิปไตยจ๋า โดยท่ีไม่คาํนึงวา่มีคนแตกต่างมาแต่ตน้นั้น ยิง่ทาํใหค้นท่ีอยูข่า้งล่าง
ลาํบากข้ึน น่ีคือจุดท่ีจะตอ้งแกไ้ข เพราะวา่เป็นร้อยๆ ปีแลว้ อาชญากรรมส่วนใหญ่ส่วนหน่ึง เกิด
จากอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ แลว้เป็นปัญหาท่ีเห็นชดั ในคุกไปดูเถิด คนจนเป็นคนติด
คุกร้อยละ90กวา่ และคนท่ีเป็นเหยือ่ของอาชญากรรม ส่วนใหญ่เป็นคนจน คนจนเป็นเหยือ่ของ
อาชญากรรมท่ีทาํโดยคนจนเช่นกนั ฉะนั้นการออกกฎหมาย การบงัคบัใชก้ฎหมาย การจดัระบบการ
บริหารงานยติุธรรม ตอ้งคาํนึงถึงขอ้น้ี 
ขอเนน้ย ํ้าวา่กฎหมายควรเป็นการเขียนท่ีค่อนขา้งเขา้ใจไดโ้ดยประชาชนคนทัว่ไป ถา้การเขียน
กฎหมายท่ีมีเทคนิคมากเกินไป เขา้ใจยาก และการตีความกฎหมายกย็าก ตอ้งใชท้นายชั้นสูงมี
เทคนิคดีๆ ไปต่อสู้ทางกฎหมาย คนจนจะลาํบาก เพราะคนจนไม่มีเงินจะจา้งทนายแพงๆ ถา้เราคิด
วา่คนจนไม่เป็นไรมีทนายให ้ไม่พอเบ้ืองตน้คือตวักฎหมายเอง กฎหมายจะตอ้งเขียนในลกัษณะท่ี
อ่านง่าย ท่ีไม่ตอ้งใชเ้ทคนิคในการเขา้ใจมาก การกระทาํทุกอยา่งทาํแบบน้ี รู้เลยว่าผดิกฎหมาย ทาํ
อยา่งน้ีรู้เลยวา่ตอ้งติดคุก อะไรทาํนองน้ี คือตอ้งชดัเจนข้ึน เลยให ้หรือสาํนกังานกองทุนวิจยั มา
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ช่วยกนัวิเคราะห์กฎหมายท่ีมีในปัจจุบนั อนัไหน เป็นกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อคนจน หรือท่ีทาํให้
คนจนไม่มีโอกาสแค่ไหนตอ้งใหแ้กเ้พราะตอ้งเขา้ใจวา่ถา้คนไทยเราไม่มีคนจนสงัคมจะดีกว่าน้ีมาก
แน่นอน คือหน่ึงความสามารถในการผลิตของประเทศไทยในภาพรวมจะดีข้ึนเพราะคนจนเหล่าน้ี
แทนท่ีจะเป็นภาระกม็าผลิตและคนจนท่ีอาจตอ้งไปมีอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจกจ็ะลด
นอ้ยลงไปมากแน่นอนทุกอยา่งจะดีข้ึนและเม่ือทุกอยา่งสงัคมดีข้ึนคนท่ีมีโอกาสสูงกวา่คนจนกย็ิง่ดี
ข้ึนอีก  
 
จนีสนใจโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคของไทย 
เม่ือวนัเสาร์ท่ีแลว้ผมไดไ้ปรับประทานอาหารเชา้กบัรองนายกรัฐมนตรีของจีน ซ่ึงรักษาการ
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารสุขดว้ยคือ มาดามอู๋ อิ ซ่ึงบงัเอิญวา่รู้จกักนัดีตอนผมเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์เคยไปประชุมร่วมกนั กไ็ดคุ้ยกนั
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั คุยกนัถึงเร่ืองแนวทางความร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจ ระหวา่งไทยกบัจีน 
เขาใหค้วามร่วมมือดีมาก ต่อไปน้ีรองฯสมคิดกบัมาดามอู๋ อิ จะเป็นผูท่ี้ประสานงานทางเศรษฐกิจ
ระหวา่งไทยกบัจีนเพ่ือเพิม่การคา้การลงทุนระหวา่งกนัของ 2 ประเทศหลงัจากท่ีไปลงนาม FTA กนั
เรียบร้อย ส่วนมาดามอู๋ อิ กส็นใจเร่ืองโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคและเร่ืองของกองทุนหมู่บา้น 
ถามแนวคิดถามการทาํงานแลว้กส็นใจอยากจะส่งเจา้หนา้ท่ีของจีนมาดูงานในประเทศไทย ซ่ึงผม
ยนิดีตอ้นรับและผมเองกจ็ะส่งคนของผมไปดูงานดา้นการพฒันาชนบทในเร่ืองของแหล่งนํ้า ซ่ึงเป็น
แนวคิดท่ีจะร่วมมือกนัระหวา่ง 2 ประเทศ 
 
ส่งเสริมการค้ากบัประเทศต่างๆ 
หลงัจากนั้นผมไดไ้ปเปิดการประชุมสาธารณสุขจาก 21 ประเทศ และเขตเศรษฐกิจเอเปค เพ่ือ
ร่วมมือกนัแกไ้ขผลกระทบจากโรคระบาดซาร์สและโรคระบาดอ่ืนๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตวนั
จนัทร์ท่ี 30 มิถุนายน ตอนคํ่าไปประชุมร่วมกนักบัขา้ราชการระดบัปลดักระทรวง ซ่ึงจดัท่ีกรม
ส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย ์ผมไดใ้หแ้นวคิดอนัหน่ึงวา่ เม่ือผมเขา้มาเป็นรัฐบาล
ใหม่ๆ กรมสรรพากรของบประมาณกระตุน้เศรษฐกิจ 500 ลา้นบาท เพ่ือจะจา้งคน 5,000 คน ทาํงาน
ขยายฐานภาษีใหฐ้านภาษีกวา้งข้ึน ผมอนุมติัไปซ่ึงกป็รากฏวา่ 5,000 คน 500 ลา้นบาท 
ปีงบประมาณ 46 เราเกบ็ภาษีไดเ้กินเป้า รวมกนัคงไม่ใช่ท่ีกรมสรรพากรท่ีเดียว สรรพากรเป็นส่วน
ใหญ่สรรพากร ศุลกากร สรรพสามิต แต่สรรพากรเป็นส่วนใหญ่ เกบ็ไดเ้กินเป้า 1 แสนลา้นบาท 
ประสิทธิภาพเป็นเร่ืองสาํคญั บางทีบางคร้ัง กาํลงัคน ท่ีไม่พอในบางเร่ือง กย็อมเพ่ิม บางเร่ืองท่ีเกิน
กต็อ้งตดั คงไม่ไดว้่ามีสูตรเดียว บอกวา่ตอ้งตดักาํลงัคนอยา่งเดียว แต่บางคร้ังกจ็าํเป็นตอ้งเพ่ิม 
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เพราะโลกเปล่ียนไป วิวฒันาการทางเศรษฐกิจกเ็ปล่ียนไป เพราะฉะนั้นอะไรท่ีจาํเป็นกต็อ้งจาํเป็น 
อะไรท่ีไม่จาํเป็นกต็อ้งตดัผมมาดูตวัเลขการส่งออก ดูช่องการเพ่ิมการส่งออกผมมองวา่เพ่ิมไดเ้ยอะ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเจรจา FTA หรือ Free Tread Agreement หรือการคา้เสรีกบัประเทศคู่คา้สาํคญั 
ๆเช่น จีน ซ่ึงทาํสญัญาแลว้ อินเดีย ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น อเมริกากาํลงัจะทาํ เพราะฉะนั้นคนท่ีใน
กระทรวงพาณิชย ์ท่ีเป็นกระทรวงเลก็งบประมาณกนิ็ดเดียว แต่มีภาวะการส่งเสริมการส่งออก ซ่ึง
เป็นเร่ืองใหญ่มาก เราจะส่งเซลลไ์ปเปิดการขาย ทัว่โลกโดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศ FTA อยา่งจีนไป
แค่ปักก่ิง และเซียงไฮ ้แลว้ กลบัมาไม่พอเขามีมณฑลต่างๆ แต่ละมณฑล บางมณฑลมีประชากร
มากกว่าประเทศไทยทั้งประเทศ แต่เราไม่มีคนบุก เพราะฉะนั้นกจ็ะตอ้งมีการสร้าง เซลล ์ของ
กระทรวงพาณิชย ์เพ่ือไปบุกตลาดใหก้วา้งข้ึนตลาดโลกน้ียงักวา้งใหญ่ไพศาลตอ้งบุกใหม้ากกวา่น้ี 
ผมเลยใหแ้นวคิดกระทรวงพาณิชยไ์ปวา่ใหเ้ตรียมสร้าง เซลลฟ์อท หรือสร้างกาํลงัคนท่ีจะไปขาย
ของใหสิ้นคา้เกษตร สินคา้ SME สินคา้ หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ผลกัดนัออกไปขายต่างประเทศ
ใหม้ากท่ีสุด เพราะแน่นอนวา่ต่างประเทศกต็อ้งบุกมาขายในประเทศเรา เรากต็อ้งบุกไปขายประเทศ
เขา เราจะตั้งรับอยา่งเดียวไม่ได ้เพราะฉะนั้นกใ็หแ้นวทางท่ีจะไปบุกขายต่อ 
 
นายกรัฐมนตรีมุ่งแก้ปัญหาของชาติมากกว่าเร่ืองส่วนตวั 
ผมขอช้ีแจงประเดน็ข่าวสาํคญัในสปัดาห์น้ีบา้ง มีข่าวอยูข่่าวหน่ึง 2- 3 สปัดาห์แลว้ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ ในช่วงอภิปรายไม่ไวว้างใจ ฝ่ายคา้นเอาเร่ือง 30 บาทมาโจมตี แลว้กว็กไปวนมาเหมือนกบัวา่
ตระกลูผม ไปซ้ือโรงพยาบาลเอกชนทาํให ้30 บาทแยล่งดีข้ึนผมไม่รู้วา่ไปเอาข่าวท่ีไหนมา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงพยาบาลพญาไท เพราะวา่มีช่ือนายวิชยั ทองแตงไปเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผมกไ็ม่รู้ นาย
วิชยั น้ี เคยเป็นทนายใหผ้มกจ็ริงอยู ่แต่วา่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งอะไรกบัผมเลยทาํหนา้ท่ีทนายใหผ้ม รู้จกั
กนั เป็นคนเก่ง คนดี แต่ไม่ไดห้มายความวา่ นาย วิชยั จะมาทาํธุรกิจใหผ้ม และผมเองมาเป็น
นายกรัฐมนตรีแลว้ เร่ืองธุรกิจผมไม่ไดคิ้ดเลย สมองทั้งหมด เวลาทั้งหมด เอาไปเกบ็ไวแ้กปั้ญหา
ของชาติและประชาชนทั้งนั้น เพราะฉะนั้นอยา่กรุณากล่าวหาเร่ืองพวกน้ี ไม่เป็นมูลความจริงครับ 
เช็คไดเ้ลย ตรวจไดเ้ลย คนอยา่งผมพร้อมท่ีจะใหต้รวจสอบไดทุ้กมิติ 
 
จดัระเบียบคนต่างด้าวทีเ่ข้าเมอืงผดิกฎหมาย 
เร่ืองของการแกปั้ญหาพม่า พม่าท่ีอยูใ่นประเทศไทย ไม่วา่จะเป็น บุคคลท่ีอยูใ่นความดูแลของ
สาํนกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยัแห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นบุคคลท่ีหนีภยัจากการสู้รบจากชนกลุ่ม
นอ้ยต่างๆ ตามชายแดน แลว้กแ็รงงานอพยพ แรงงานเถ่ือนทั้งหลาย จาก พม่า เขมร ลาว เตม็เมือง 
ปล่อยปละละเลยมานาน เพราะฉะนั้นผมกาํลงัจะจดัระเบียบ แลว้กจ็ะมีการดาํเนินคดี ผูท่ี้ฝ่าฝืนอยา่ง
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เดด็ขาด ถา้ไม่เช่นนั้นประเทศไทยถกูระทบทางดา้นความมัง่คงแน่นอน เรารับภาระมานานแลว้ แต่
ไม่ไดห้มายความว่าเราจะไล่คนเหล่าน้ีออกจากประเทศอยา่งไม่มีมนุษยธรรมแต่จะจดัระเบียบ จดั
ระเบียบแลว้ทุกคนตอ้งยอมรับกติกา มาอยูป่ระเทศไทยอยา่งถูกฎหมาย เราใหอ้ยูอ่ยา่งเมตตาธรรม 
เพราะฉะนั้นจะตอ้งเคารพกฎกติกาของประเทศเรา เคารพประเทศ เคารพคนของเรา ถา้ไม่เช่นนั้น
ไม่ใหอ้ยู ่เม่ือเรามีเมตตาธรรม เขากจ็ะตอ้งมีมารยาทท่ีอยูร่่วมกนักบัเรา ถา้ไม่เช่นนั้นกใ็หอ้ยูไ่ม่ได้
เช่นกนั ทางรัฐบาลกไ็ดไ้ปทาํสญัญา 3ประเทศมาหมดแลว้วา่ พร้อมท่ีจะส่งคนเหล่าน้ีกลบั ถา้ไม่
ยอมรับกติกาท่ีจะอยูใ่นระเบียบท่ีเราจดั 
 
การปราบปรามผู้มีอทิธิพล 
เร่ืองของการปราบปรามผูมี้อิทธิพล ขณะน้ีบญัชีรายช่ือท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดั และผูบ้งัคบัการ
ทั้งหลายไดท้าํยงัส่งไม่ถึงผม แต่เพ่ือความรวดเร็ว ผมไดมี้การสืบเพ่ือหาช่ือตวัการใหญ่ๆ ในจงัหวดั
ต่างๆ มาเกบ็ไวท่ี้ผมแลว้ เพ่ือท่ีผมจะไดส้อบวา่รายช่ือท่ีส่งข้ึนมานั้น ส่วนใหญ่มีไหมช่ือพวกน้ี หรือ
จะมีเฉพาะปลาซิว ปลาสร้อย ผมจะไดรู้้ ผูก้ารคนน้ี ผูว้่าคนน้ี เป็นอยา่งไร เพือ่ผมจะไดส่้งเสริม
สนบัสนุน หรือไม่ส่งแสริม สนบัสนุนใหถ้กูตอ้ง เพ่ือท่ีจะไดท้าํงานใหป้ระเทศชาติไดอ้ยา่งดี 
เพราะฉะนั้นคนท่ีทาํงานใหป้ระเทศชาติตอ้งมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเสียสละใหบ้า้นเมือง ตอ้งไม่กลวัเกรง
อิทธิพลใดๆ ทั้งนั้น ไม่ใช่ผูมี้อิทธิพลกลายเป็นผูมี้พระคุณใชไ้ม่ได ้อนัน้ีผมจะดู แลว้กพ่ี็นอ้ง
ประชาชน กรุณาอยา่เขา้ใจวา่รัฐบาลจะทาํเร่ืองน้ีเพ่ือปราบปรามคนท่ีเป็นฝ่ายคา้นไม่ใช่ตาํรวจมาหา
ผมไดม้าถามผม นโยบายเป็นอยา่งไร ผมบอกวา่หา้มดูหนา้คน ใหดู้พยานหลกัฐานและพฤติกรรมท่ี
ผดิกฎหมาย หรือท่ีเอาเปรียบสงัคม ถา้กรณีอยา่งน้ีใหด้าํเนินการไปโดยไม่ตอ้งมองหนา้คน คนนั้น
จะเป็นใครกช่็าง จะเป็นพวกรัฐบาลไม่ใช่พวกรัฐบาลไดท้ั้งนั้น เพราะผมถือวา่ทุกคนตอ้งเป็นพวก
ประเทศไทย ทุกคนตอ้งทาํใหป้ระเทศไทย ผมไดใ้หค้วามชดัเจนอยา่งน้ี    ส่วนการท่ีมีข่าววา่ตาํรวจ
ไดไ้ปคน้บา้นพรรคพวกหรือเครือข่ายของ ส.ส. พรรคประชาธิปปัตย ์ตอ้งเรียนวา่เร่ืองน้ีเก่ียวพนักบั
เร่ืองการลอบสงัหารสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอยา่งอุอาจท่ีกาญจนบุรี ถือว่าเยย้กฎหมาย
บา้นเมืองมาก เพราะฉะนั้นใครท่ีเก่ียวพนัตอ้งถูกดาํเนินคดีทั้งนั้น การตรวจกบัการปราบปรามผูมี้
อิทธิพล จะเร่ิมตน้แลว้เพราะท่ีผา่นมานั้นไดเ้อาเปรียบสังคมมานานแลว้ เม่ือจะหยดุแลว้ กต็กลงกบั
ทางจงัหวดัวา่หยดุแลว้นะ เม่ือประกาศแลว้ตอ้งหยดุ สังคมไทยวนัน้ีตอ้งโปร่งใส ชดัเจน เปิดเผย  
 
รัฐบาลจะทาํให้ส่ิงทีผ่ดิกฎหมายถูกต้องตามกฎหมาย 
นอกจากน้ีแลว้เร่ืองราวท่ีเป็นธุรกิจใตดิ้นทั้งหลาย ตอ้งมาอยูบ่นดินทั้งหมด เพราะฉะนั้นเร่ืองลอ๊
ตเตอร่ี 2 ตวั 3ตวั ท่ีรัฐบาลจะทาํนั้น เราตอ้งการใหส่ิ้งท่ีอยูใ่ตดิ้นใหอ้ยูบ่นดินแลว้เงินทั้งหมด รัฐบาล
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ไม่ตอ้งการ จะกลบัไปเพือ่ช่วยแกปั้ญหาคนจนโดยตรง รัฐบาลไม่ตอ้งการเงินเหล่าน้ี แต่ตอ้งการจดั
ใหทุ้กอยา่ง เป็นส่ิงท่ีเปิดเผยถกูกฎหมาย เร่ืองสถานการณ์ยาเสพติด ช่วงน้ีเผลอไปนิดหน่อย เร่ิมจะ
มีประปรายเจา้หนา้ท่ีท่ีดีกเ็คร่งครัดกจ็บัได ้ทางภาคเหนือกจ็บัไดต้ลอด ส่วนใหญ่ท่ีจบัเป็นยาเก่าท่ี
ผลิตแลว้มาซุกซ่อนฝังดินไว ้เพราะฉะนั้นตอนน้ีกเ็ร่ิมจะโผล่ข้ึนมา ผมขอส่งข่าวใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคน 
เดด็ขาดเขม้งวดเหมือนเดิมครับ ไม่ตอ้งไวห้นา้ใครทั้งส้ิน ดาํเนินคดี ดาํเนินการอยา่งเตม็ท่ีผูค้า้ยา
เสพติดไม่ควรอยูร่่วมกบัสงัคมไทย เหมือนคนไทยทัว่ไป เพราะคนเหล่าน้ีคือคนท่ีฆ่าเยาวชนของ
ชาติตายผอ่นส่งสมควรท่ีจะตอ้งถูกจบักมุดาํเนินคดี แลว้อยูใ่นคุกเท่านั้น แต่ถา้ต่อสู้กช่็วยไม่ได้
จะตอ้งตาย เพราะฉะนั้นตอ้งขอใหค้วามเดด็ขาดน้ียงัมีอยูต่่อไป ยาเสพติดตอ้งสูญส้ินไปจากแผน่ดิน
ไทยวนัท่ี 2 ธนัวาน้ีใหไ้ด ้ขอใหพ่ี้นอ้งประชาชนใหค้วามร่วมมือ ใหข่้าว ใหเ้บาะแสเตม็ท่ี ตาํรวจ 
ทหาร เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองดาํเนินการใหเ้ตม็ท่ี ส่วนท่ีบาํบดัลูกหลานกต็อ้งช่วยกนั ทุก ๆ ฝ่าย ทุก 
ๆ ภาคของสงัคมตอ้งช่วยกนั 
 
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
สาํหรับสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตก้ย็งัมีอยูข่อเวลานิดหน่ึง เพราะเราได้
ปรับระบบปรับวิธีการแต่วา่กว่าจะปรับเสร็จ กวา่จะเปล่ียนถ่ายกาํลงั จะตอ้งใชเ้วลาตอ้งขอแสดง
ความเสียใจกบัครอบครัวของตาํรวจท่ีตอ้งเสียชีวิตหรือบาดเจบ็จากการท่ีถูกคนร้ายลอบทาํร้าย เม่ือ
วานน้ีกจ็บัอาวธุไดมี้คนไทยมุสลิมท่ีมาจากทางภาคใตม้าคา้อาวุธ มาขนอาวธุเพ่ือจะเอาไปใชใ้น
ภาคใตผ้มเคยรับทราบข่าวมา วา่มนัมีขบวนการพวกน้ี ประเภทน้ีอยู ่ผมขออนุญาตยงัไม่พดูใน
รายละเอียด แลว้กอ็าวธุเลยกลายเป็นสินคา้ท่ีมีราคาในภาคใตเ้พราะฉะนั้นการไล่ล่าหาอาวธุ และ
พร้อมจะฆ่าทุกคนเพือ่แยง่อาวธุ ยงัมีอยูม่ากแลว้กมี็จุดหน่ึง คือการปะทะกบัตาํรวจยงัมีอยูเ่ร่ือย ๆ 
เพราะฉะนั้น พ่ีนอ้งตาํรวจตอ้งมีขวญัมีกาํลงัใจในเม่ือเราเสียสละท่ีจะมาทาํงานรับใชช้าติตรงน้ี เรา
ตอ้งเขม้แขง็ผมกต็อ้งพฒันาแลว้ตอ้งมีการประชุมในรายละเอียดตอนน้ีท่านรองฯ ชวลิต กบั ท่านวนั
นอร์ กาํลงัประชุมแกปั้ญหาตรงน้ีแทนผมอยู ่ถา้จาํเป็นผมกจ็ะเขา้ไปดูแลดว้ยตวัเอง การประชุม
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัองัคารมีเร่ืองสาํคญั ๆ หลายเร่ืองจะเล่าเร่ืองสั้น ๆ คือ ผมไดใ้หท่้านรองฯ ปุรชยั 
ดูแลเร่ืองของการส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษแก่เยาวชนและประชาชนทัว่ไป เพราะวา่โลกกาํลงั
เปล่ียนแปลงไปมาก แหล่งความรู้บางอยา่ง เป็นภาษาองักฤษ เพราะฉะนั้นจะส่งเสริมเร่ือง
ภาษาองักฤษอยา่งเตม็ท่ี เร่ืองกองทุนวายภุกัษก์ใ็หต้ั้งแลว้ จะช่วยบรรเทาเร่ืองของการลดดอกเบ้ีย ท่ี
ผูฝ้ากเงินตอ้งเดือดร้อนไปไดใ้นระดบัหน่ึง แลว้กจ็ะใชก้องทุนน้ีใหเ้กิดประโยชน์ ในการพฒันา
เศรษฐกิจอยา่งเตม็ท่ี นอกจากน้ีรัฐบาลใหก้ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ไดจ้ดัหา
คอมพิวเตอร์เพ่ือใหข้า้ราชการ และ รัฐวิสาหกิจไดใ้ชใ้นราคาถูกและมีการผอ่นได ้ซ่ึงกจ็ะเร่ิมเร็ว ๆ 
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น้ี ซ่ึงวนัองัคารท่ี 8 กรกฎาคม 2546 จะมีใหจ้องท่ีหอประชุมกรมประชาสัมพนัธ์ หรือว่าจองทาง
อินเตอร์เน็ตกไ็ด ้ส่วนของประชาชนนั้นไดท้ยอยส่งแลว้ ส่ง ลอตแรกไปหม่ืนเคร่ือง แลว้กจ็ะทยอย
ส่งไปทั้งหมดท่ีประชาชนจองไวก้แ็สนกวา่เคร่ือง 
 
 
เร่งรัดการช่วยเหลอืประชาชนในเร่ืองต่างๆ 
ผมไดเ้ร่งรัดใหมี้การจดัโซนน่ิง ร้านคา้ปลีกเพราะวา่รู้สึกวา่ประกาศออกมาชา้เลยสั่งใหเ้ร่งเตม็ท่ีให้
ออกมาโดยเร็ว แลว้เร่ืองการทาํบตัรประชาชน แบบอเนกประสงคท่ี์ใชไ้มโครชิพเพ่ือจะเกบ็ขอ้มูล
ของประชาชน แลว้ใชร่้วมกบับตัรทอง บตัรแรงงาน บตัรอะไรหลายๆ อยา่ง สัง่ให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นเจา้ภาพหลกั ซ่ึงกาํลงัจะใหเ้ร่งทาํโดยด่วน แลว้กไ็ดอ้นุมติัแผนแกไ้ขปัญหา
นํ้าท่วม 14 จงัหวดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่จุดท่ีท่วมบริเวณซํ้าซาก เพ่ือแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนจงัหวดัหน่ึงก็
ประมาณ 30 –40 ลา้นบาท ทั้งหมด 100 กวา่โครงการกป็ระมาณ 600 ลา้นบาท ไดอ้นุมติัแลว้ใหเ้ร่ง
ทาํด่วน โดยจะใหร้องนายกรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีทุกจงัหวดัไดเ้ขา้ไปดู ช่วงน้ีตลาดหลกัทรัพยร้์อนแรง 
ขอเตือนพ่ีนอ้งท่ีเล่นหุน้โดยการเกง็กาํไรตอ้งระวงัหน่อย ขอใหดู้พ้ืนฐานดูอะไรประกอบดว้ย อยา่
เกง็กาํไรและฟังข่าวลืออยา่งเดียว เวลาหุน้ตกจะเดือดร้อน ช่วงน้ีเงินต่างประเทศกไ็หลเขา้ เพราะวา่
มองวา่ประเทศไทยเศรษฐกิจมัน่คง เศรษฐกิจเติบโตดี เงินบาทแขง็ รัฐบาลมีความมัน่คง และมี
ทิศทางของการพฒันาประเทศชดัเจน มีศกัยภาพขา้งหนา้สูง เพราะฉะนั้นความเช่ือมัน่ของประเทศ
ไทยช่วงน้ีถือวา่ดีมาก เงินกไ็หลเขา้แต่แน่นอนมีหุน้ท่ีมีการเกง็กาํไรอยู ่ฉะนั้นขอพึงระมดัระวงัใน
การลงทุนดว้ย ซ่ึงตอนน้ีข้ึนไปสูงเกือบ 500 จุดแลว้ สปัดาห์น้ีใชเ้วลามากแลว้ ขอบคุณครับ สวสัดี
ครับ 
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คาํกล่าวของ พ.ต.ท.ทกัษณิ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี 
ในรายการ "นายกฯ ทกัษณิคุยกบัประชาชน" 

ทางคลืน่ F.M.92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
เวลา 08.00 น. วนัเสาร์ที ่1 พฤศจิกายน 2546 

สวสัดีครับ พ่ีนอ้งประชาชนท่ีเคารพรักครับ วนัน้ีผมอยูท่ี่กรุงเทพฯ ครับ ช่วงน้ีเป็นช่วงออกพรรษา 
จะมีการเดินทางไปทอดกฐินกนัมากมาย ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีดีของชาวพุทธท่ีไดไ้ปทาํบุญ แต่กเ็ป็นห่วง
เร่ืองการเดินทาง กอ็ยากจะฝากพ่ีนอ้งประชาชนท่ีตอ้งเดินทางไปทอดกฐินในต่างจงัหวดั เร่ืองของ
การเมา การขบัรถขบัรา ขอใหร้ะวงัเป็นพิเศษนะครับ เพ่ือท่ีเราจะไดไ้ปทาํบุญใหจิ้ตใจเบิกบาน 
สบายใจกลบัมาทาํงานกนัต่อ อยา่ใหม้นัมีเร่ืองมีราวมีอุบติัเหตุ เพราะฉะนั้นเร่ืองของการขบัรถขบั
รา การเมาระหวา่งการเดินทางนั้น ขอใหเ้ป็นเร่ืองท่ีตอ้งช่วยกนัดู ระวงักนัเป็นพเิศษนะครับ 
 
หลกัธรรมเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจติใจคน 
เม่ือวานน้ีผมไดไ้ปเป็นประธานถวายผา้พระกฐินพระราชทานของสาํนกันายกรัฐมนตรี ท่ีวดัพระ
ธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จงัหวดัเชียงใหม่ ผมคิดวา่พ่ีนอ้งคนไทยว่างๆ กค็วรจะหาเวลาทาํบุญ 
อยา่งนอ้ยๆ การทาํบุญมนักท็าํใหจิ้ตใจเรามนัสงบ สบาย เพราะวา่การท่ีจะคิดอะไรไปขา้งหนา้นั้น 
ถา้จิตใจเราปล่อยวางได ้จิตใจเราสบาย มนัจะทาํใหก้ารทาํงานนั้นประสบความสาํเร็จไดดี้ 
เพราะฉะนั้นกอ็ยากจะใหพ่ี้นอ้งคนไทยท่ีเคารพรักทุกท่าน ไดมี้โอกาสใชเ้วลาในช่วงท่ีเหมาะสม
อยา่งเช่น ช่วงกฐินกไ็ปทอดกฐินหรือไปทาํบุญอะไรบา้ง กเ็ป็นส่ิงท่ีดี เม่ือวานน้ีผมกมี็โอกาสได้
พดูคุยกบัพระคุณเจา้ท่ีวดัพระธาตุดอยสุเทพครับ คือท่านบอกกบัผมเร่ืองขอใหส้นบัสนุนเร่ืองของ
ศูนยพ์ทุธศาสนาท่ีภาคเหนือ ผมกบ็อกว่าวนัน้ีผมอยากจะเห็นความเขม้แขง็ของหลกัธรรมของพทุธ
ศาสนา มากกวา่ความเขม้แขง็ในเชิงของพิธีกรรมทั้งหลาย เพราะวา่ศาสนาเขม้แขง็ได ้หลกัธรรมซ่ึง
เป็นแก่นของพทุธศาสนากต็อ้งแขง็แรง เพราะฉะนั้นก็ตอ้งช่วยกนัว่า ทาํอยา่งไรถึงจะใหช้าวพุทธ
และสาวกของพระพทุธเจา้ คือพระสงฆท์ั้งหลายไดช่้วยกนัรักษาส่ิงท่ีเป็นแก่นของพระพทุธศาสนา
คือหลกัธรรมใหแ้ขง็แรงท่ีสุด เพราะหลกัธรรมนั้นเป็นเร่ืองท่ีจะยดึเหน่ียวทั้งจิตใจและพฤติกรรม
ของพทุธศาสนิกชนทุกๆ คนได ้ซ่ึงวนัน้ีทัว่โลกกไ็ดเ้อาหลกัธรรมของพระพุทธเจา้ไปอยูใ่นหลกั
วิชาของการพฒันา ของการบริหารทั้งหลาย เยอะแยะไปหมด เพราะฉะนั้นคนไทยเราซ่ึงเป็นชาว
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พุทธควรจะไดย้ดึหลกัธรรมคาํสัง่สอนของพระพุทธเจา้ไวเ้ป็นหลกัยดึเหน่ียวจิตใจ ชีวิต และรักษา
ศาสนาพทุธของเราใหเ้ขม้แขง็ ถา้เราไปเสียเวลางมงายกบัความเช่ือซ่ึงจบัตอ้งไม่ได ้เสียเวลาไปงม
งายกบัชาติหนา้โดยไม่คิดวา่ชาติน้ีจะทาํใหดี้ท่ีสุดอยา่งไรนั้น อนัน้ีกจ็ะทาํใหศ้าสนาอ่อนแอ 
เพราะฉะนั้นผมกเ็ลยคิดวา่ ถา้มีอะไรท่ีผมจะสามารถช่วยใหพุ้ทธศาสนาของเราเขม้แขง็โดยยดึ
หลกัธรรมคาํสัง่สอนของพระพุทธเจา้นั้นเป็นแกนกลางในการปฏิบติั ผมยนิดีท่ีจะทุ่มเทสนบัสนุน
เตม็ท่ีครับ 
 
พฒันาระบบเซลแสงอาทติย์ให้ถงึจุดคุ้มทุน 
เม่ือวานน้ีผมไปเชียงใหม่ผมกเ็ลยไปเปิดระบบเซลแสงอาทิตย ์ซ่ึงผลิตโดยเทคโนโลยไีทย ไปใชท่ี้
สถานีอนามยัแห่งแรกท่ีบา้นป่าตาล ตาํบลบวกคา้ง อาํเภอสนักาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ความจริงแลว้
เร่ืองโซล่าเซลน่ีมีมานานแลว้ แต่วา่ไม่ไดมี้การผลิตโดยวิศวกรคนไทยในระดบัของการจะทาํเป็น
อุตสาหกรรม เพราะถือวา่ยงัแพง กเ็ลยไม่ค่อยอยากจะทาํกนั ทีน้ี เวลาน้ี วิวฒันาการน้ีกา้วข้ึนไปอีก
ระดบัหน่ึง อีก 6-7 ปีจะไประดบัสูงสุด ซ่ึงขณะน้ีเซลแสงอาทิตยเ์ราน่ี ถา้เกบ็พลงัแสงอาทิตยไ์วไ้ด ้
15 เปอร์เซ็นตน่ี์ ถือวา่ชั้นเยีย่ม รุ่นท่ีผมเอาไปเปิดท่ีสันกาํแพงกเ็ป็น 15 เปอร์เซ็นต ์ทาํโดยวิศวกรคน
ไทย ซ่ึงไปร่ําไปเรียนมาจากญ่ีปุ่น โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นคนทาํเร่ืองน้ี ซ่ึงผมจะสนบัสนุน
ใหเ้ขาทาํอยา่งเตม็ท่ี เพราะในอนาคตอีก 6-7 ปีขา้งหนา้ ดว้ยเทคโนโลยขีองเซลแสงอาทิตยก์บั
เทคโนโลยขีองนาโน กจ็ะทาํใหพ้มิพร์ะบบเซลแสงอาทิตยเ์กบ็พลงัแสงอาทิตยไ์ดถึ้ง 100 
เปอร์เซ็นต ์อนัน้ีกจ็ะเปล่ียนวิธีการใชพ้ลงังานไปอยา่งส้ินเชิง ทีน้ีเรากต็อ้งเร่งใหน้กัวิทยาศาสตร์
ไทยเราไดมี้โอกาสพฒันาตวัเองอยา่งเตม็ท่ี ผมกเ็ลยสนบัสนุน อนัน้ีกเ็ลยเอาไปนาํร่องทดลองดู 
หลงัจากชุดแรกออกมา กท็าํไดดี้ทีเดียวครับ แต่วา่จะตอ้งพฒันาต่อไปอีก เพราะวา่เรากาํลงัมี
โครงการท่ีจะใหมี้ไฟฟ้าใชไ้ดทุ้กบา้นโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เพราะวา่ ยงัมีบางแห่งท่ีเราเดินสายไฟเขา้ไปแลว้ไม่คุม้ เพราะวา่การกระจดักระจายของการสร้าง
บา้นเรือนของราษฎรนั้นบางทีตอ้งลากสายเขา้ไปเพ่ือบา้นหน่ึงหลงัน่ี มนัไม่คุม้ มนัแพง เราไปตั้ง
เซลแสงอาทิตยดี์กว่า ซ่ึงเซลแสงอาทิตยน่ี์ เราจะตอ้งใชเ้ป็นหลายแสนยนิูต เพราะฉะนั้นกเ็ลยถือ
โอกาสน้ีพฒันาอุตสาหกรรมเซลแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย โดยใหก้ระทรวงวิทยาศาสตร์นาํร่อง 
เม่ือวานน้ีผมกเ็ลยไปเปิดและทดลอง กใ็ชไ้ดดี้ครับ  
 
ลงทุนในประเทศไทยแล้วไม่ผดิหวงั 
วนัพธุท่ีผา่นมาผมไดไ้ปกล่าวสุนทรพจนแ์ละร่วมงานพบปะกบัสมาชิกและผูบ้ริหารของสมาคม
ไทย-ญ่ีปุ่น และนกัธุรกิจญ่ีปุ่นกวา่ 500 คน ท่ีโรงแรมดุสิตธานี หลกักคื็อวา่ตอ้งการใหเ้ขาเกิดความ
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มัน่ใจ เพราะวา่นกัธุรกิจ นกัลงทุนญ่ีปุ่นนั้น ไดล้งทุนในประเทศไทย ถือว่ามากท่ีสุด ท่ีสาํคญัคือ
ตอนช่วงเราประสบวิกฤตนั้น เขาไม่ถอนตวัเลยนะครับ และยงัไม่พอ เพ่ิมนํ้าหนกัการลงทุนมาโดย
ตลอด จนถึงวนัน้ี ญ่ีปุ่นกย็า้ยฐานการผลิตเขา้มาในประเทศไทยมาก ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของรถยนต์
และช้ินส่วน เร่ืองของอิเลก็ทรอนิกส์บา้ง สินคา้งอุตสาหกรรมทั้งหลาย อนัน้ีผมกเ็ลยตอ้งการสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหเ้ขา ผมกบ็อกวิสัยทศัน์ แนวทางการทาํงาน และเป้าหมายท่ีรัฐบาลจะนาํไปสู่
ขา้งหนา้ เพ่ือใหเ้ขามัน่ใจวา่เขาลงทุนในประเทศไทย เขาไม่ผดิหวงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองของการ
เปิดตลาดของสินคา้ท่ีผลิตในประเทศไทยกบัประเทศท่ีเรามีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนันั้น กเ็ป็นท่ี
เขา้ใจนะครับ และเด๋ียวผมจะกลบัมาพดูถึงเร่ืองของภาวะเศรษฐกิจอีกคร้ังหน่ึง  
 
รองนายกรัฐมนตรีทาํหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี 
เม่ือวนัพฤหสัฯ ท่ีผา่นมาผมไดมี้โอกาสประชุมร่วมกบัรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงปกติแลว้รอง
นายกรัฐมนตรี 7 คนน่ี เขาจะประชุมร่วมกนัเดือนละคร้ัง คร้ังน้ีเขาชวนผมเขา้ไปร่วมประชุมดว้ย 
ผมกเ็ลยบอกว่า เอาละต่อไปน้ีเดือนละคร้ัง ผมจะไปร่วมประชุมดว้ย เพ่ือใหก้ารทาํหนา้ท่ีของเขา
สมบูรณ์ โดยท่ีเขาประชุมกนัก่อน พอเท่ียงผมกจ็ะชวนเขาทาํงานไปทานขา้วไป กจ็ะรับฟังปัญหา
และสนบัสนุนแนวทางการทาํงาน เพ่ือใหเ้ขาทาํงานไดเ้ตม็ท่ี หลกัของผมนั้น คือหมายความวา่
ตอ้งการใหร้องนายกรัฐมนตรีทั้ง 7 คน ท่ีผมแบ่งงานและแบ่งพ้ืนท่ี คือแบ่งสองระดบันะครับ ระดบั
หน่ึงคือ งานคุมกระทรวงต่างๆ และพ้ืนท่ีกคื็อคุมจงัหวดัต่างๆ แทนผม เพราะฉะนั้นผมตอ้งการให้
พ้ืนท่ีประเทศไทยแบ่งเป็น 7 ส่วน โดยใหร้องนายกรัฐมนตรีนั้นรับผดิชอบคนละส่วน รวมกนัแลว้
ทัว่ประเทศไทย กเ็ปรียบเสมือนว่าตอ้งการใหร้อง-นายกฯ 1 คน ทาํหนา้ท่ีแทนนายกรัฐมนตรีใน
พ้ืนท่ีท่ีเขารับผดิชอบ 1 ใน 7 สรุปกคื็อวา่ เหมือนกบัวา่มีนายกรัฐมนตรี ใหเ้ขาทาํหนา้ท่ีเหมือน
นายกรัฐมนตรีเลย ผมจะมีหนา้ท่ีแค่วางยทุธศาสตร์ ผลกัดนัใหบ้รรลุผลสาํเร็จ ติดตามงาน และ
ปรับปรุงแกไ้ข แกปั้ญหาท่ีเป็นวิกฤต นัน่คือหนา้ท่ีหลกัของผม แต่หนา้ท่ีในการท่ีจะเฝ้าติดตาม
ปฏิบติัการตามสัง่การของผม ทาํใหส้าํเร็จ ทาํใหไ้ด ้เหมือนกบัแทนผมไดเ้ลยนั้น คือรองนายกฯ ทั้ง 
7 คน ผมกเ็ลยเนน้ย ํ้าแลว้กใ็ห ้กพร.ไปเอาระบบผูต้รวจราชการของทุกกระทรวง ซ่ึงมีสาํนกันายกฯ 
เป็นแกนกลางเอามาจดัใหม่ จดัใหเ้ขา้กบัยทุธศาสตร์ท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัแบบ ซีอีโอ ทั้ง 75 จงัหวดั
ไดร่้วมกนัทาํยทุธศาสตร์ แลว้กแ็บ่งกลุ่มของผูต้รวจใหเ้ขา้กบัยทุธศาสตร์ และผมกจ็ะมาจดั 7 รอง
นายกฯ ใหม่ใหเ้ขา้กบัยทุธศาสตร์แบ่งเป็น 7 กลุ่ม กจ็ะทาํใหมี้การดูแลกนัตั้งแต่รองนายกฯ ผูต้รวจฯ 
เป็นหูตาท่ีคอยไปดู แนะนาํ รองนายกฯ เป็นคนผลกัขบัเคล่ือน และอาํนวยความสะดวกใหผู้ว้า่ฯ ทั้ง 
75 คนนั้น สามารถทาํงานไดต้ามเป้าหมายยทุธศาสตร์และประสบความเขม้แขง็ในการทาํงาน 
เพราะฉะนั้นผูว้า่ราชการจงัหวดักจ็ะเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย ท่ีระบบการรายงานนั้นจะไม่เป็น
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การรายงานผูบ้งัคบับญัชาคนเดียว ทฤษฎีใหม่ของการบริหารอนัน้ี ภาษาองักฤษเรียกวา่เป็นลกัษณะ
ของ Net Working Organization หรือระบบ Matrix Reporting System กคื็อหมายความวา่เป็น
องคก์รแบบเครือข่าย มีการรายงานดา้นขา้ง มีการรายงานหลายทาง อนัน้ีเป็นลกัษณะขององคก์ร
แผนใหม่ เด๋ียวน้ีภาษาองักฤษเขาเรียกวา่ บีลอ็กเครซ่ี อีส เดท ก็คือการบริหารงานระบบราชการ
ธรรมดานั้น ไดต้ายไปเรียบร้อยแลว้ มานัง่เขียนหนงัสือ รายงานทีละฉบบั คอยถาม คอย
ปรึกษาหารือ โดยเขียนจดหมายไป เขียนหนงัสือไป รายงานข้ึนไป ตั้งแต่หวัหนา้แผนก 
ผูอ้าํนวยการกอง อธิบดี ปลดั ถึงรัฐมนตรี มาถึงนายกฯ ไม่ทนักิน อยา่งน้ีไม่ทนักิน เพราะฉะนั้นผม
เลยตอ้งมากระจายการบริหารใหม่ เพ่ือท่ีจะใหร้องนายกรัฐมนตรีนั้นเหมือนกบัประเทศไทยมีนายก
ฯ ท่ีปฏิบติังาน 7 คน ผมเป็นคนคอยดูเพ่ือใหท้ั้ง 7 คนนั้นประสานงานกนัได ้ทาํงานร่วมกนัได ้
ร่วมกบัรัฐมนตรีได ้เพราะฉะนั้นมนักจ็ะมีพลงัในการขบัเคล่ือน 7 เท่า แทนท่ีจะเป็นลกัษณะ
เหมือนกบัคน ๆ เดียว ผลกัดนั มนัไม่พอ กเ็อา 7 คนลงไป ในอนาคตขา้งหนา้ 7 คนน้ีอาจจะไปตรวจ
ราชการอยูใ่นพ้ืนท่ี ไม่ตอ้งมาประชุม ครม. โดยตวัไม่ตอ้งมา แต่วา่ประชุมทางไกลผา่นระบบ 
เรียกว่า Video Conference เขา้มาได ้และเอาผูว้า่ราชการจงัหวดัมานัง่ เพ่ือจะไดรั้บคาํสัง่ และเสนอ
ปัญหา แนวทางแกปั้ญหากนัโดยใชร้ะบบน้ีได ้เพราะฉะนั้นกเ็ป็นแนวทางท่ีผมไดม้อบหมายให ้
และผูว้า่ราชการจงัหวดันั้นกจ็ะมารายงาน มีอะไรกร็ายงานรองนายกฯ ได ้รายงานรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวขอ้ง รัฐมนตรีมหาดไทย หรือรัฐมนตรีของปัญหาท่ีเกิดข้ึน เช่น เร่ืองเกษตร กไ็ปรายงาน
รัฐมนตรีเกษตร คือสามารถรายงานหลายแนวทาง ไม่ตอ้งมาผา่นมหาดไทย เพ่ือใหม้หาดไทยถาม
เกษตร ระบบน้ีจะรวดเร็วข้ึนมาก น่ีคือส่ิงท่ีเราไดคุ้ยกนัและตกลงกนั เพราะฉะนั้นกต็อ้งใหน้ํ้ายา
ครับ มอบหมายรองนายกฯ ไปทาํงานแลว้ รองนายกฯ ตอ้งมีนํ้ายา กห็มายความวา่ รองนายกฯ 
จะตอ้งสามารถบงัคบับญัชาผูว้า่ราชการจงัหวดัท่ีรับผดิชอบได ้เพราะฉะนั้นเวลาจะมีการใหค้วามดี
ความชอบ แต่งตั้งโยกยา้ย ทางมหาดไทยกบัรองนายกฯ ท่ีรับผดิชอบพ้ืนท่ีนั้น คงตอ้งพดูคุยกนั 
เพ่ือท่ีจะใหร้องนายกฯ นั้นไดมี้นํ้ายา ในการท่ีจะแกไ้ขปัญหา ถา้เขาไม่มีพลงัในการแกปั้ญหา ผมก็
ตอ้งไปเหน่ือยเอง เพราะฉะนั้นวิธีการกคื็อจะใหร้องนายกฯ ทั้ง 7 คน ทาํหนา้ท่ีแทนนายกรัฐมนตรี 
ในพ้ืนท่ีท่ีเขารับผดิชอบ 1 ใน 7 ของประเทศไทย อนัน้ีกต็อ้งเล่าเร่ืองน้ี เพราะวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดั
จะไดเ้ขา้ใจ และปลดักระทรวงท่ีไม่ใช่มหาดไทยกจ็ะไดเ้ขา้ใจดว้ยวา่ บางคร้ังผูว้า่ราชการจงัหวดั
สามารถประสานงานโดยตรง ถึงรัฐมนตรีหรือปลดักระทรวงของกระทรวงอ่ืน ทางโทรศพัท ์กไ็ด ้
ทางหนงัสือกไ็ด ้เพราะฉะนั้น กติกาเดิมๆ ท่ีตอ้งรายงานผา่นเป็นช่องทางนั้น หมดแลว้ มนัชา้  
 
เช่ือมโยงวฒันธรรมกบัสินค้าไทย 
สปัดาห์น้ีผมกลบัมาจากองักฤษ กลบัมาประชุม ครม. กไ็ดพิ้จารณาเร่ืองสาํคญัๆ ท่ีอยากจะเรียนใหพ่ี้
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นอ้งประชาชนทราบ ซ่ึงผมกไ็ดข้อบคุณรัฐมนตรี ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ ท่ีไดทุ่้มเททาํงาน เร่ืองของ 
เอเปค เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของขา้ราชการไทย ถา้หากมีการนาํท่ี
ถูกตอ้ง มอบความไวว้างใจใหเ้ขาทาํอยา่งเตม็ท่ี โยนความรับผดิชอบใหเ้ขาไปทาํใหเ้สร็จ เขาทาํไดดี้
ครับ ทีน้ีส่ิงท่ีเกิดข้ึน หลงัจากการประชุมเอเปคนั้น คือความประทบัใจและพอใจ ซ่ึงบงัเอิญ ผมไป
อ่านหนงัสือเล่มหน่ึง ของนายมาร์ค โกเบ ช่ือ Citizen Brand ปรากฏวา่หนงัสือฉบบัน้ี หนงัสือธุรกิจ
นะครับ พดูถึงเร่ือง ความพึงพอใจ ความประทบัใจ ความชอบ มนันาํมาสู่การซ้ือสินคา้ ผมกเ็ลยคิด
วา่ เราทาํอยา่งไรถึงจะเช่ือมโยงความพอใจ ความท่ีเห็นเรือสุพรรณหงส์ ความท่ีเห็นวฒันธรรมไทย 
เห็นความอ่อนชอ้ย เห็นความมีนํ้าใจของคนไทยน่ี ใหน้าํมาสู่ความเช่ือมโยงกบัสินคา้ไทย ผมเลย
มอบใหก้ระทรวงพาณิชยเ์อาไปคิด และใหร้องนายกฯ คิด พิจารณาดูซิ เขาใชภ้าษาองักฤษเรียกว่า 
Emotional Economy เป็นเศรษฐกิจอนัเกิดข้ึนจากความมีอารมณ์ชอบ ถา้เขาชอบสินคา้ ชอบยีห่อ้ วา่
ยีห่อ้น้ี สามารถทาํใหป้ระชาชนประทบัใจ พอใจ เป็นท่ีช่ืนชม เขาจะสนบัสนุน อุดหนุน เหมือนกบั
วนัน้ี เราเห็นวา่ชาวโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ข่าวท่ีออกไปทาง CNN น่ี ว่า ชอบและพอใจประเทศไทย
น่ี ทาํอยา่งไรถึงจะใหเ้ช่ือมโยงและใหเ้ห็นวา่สินคา้ของไทยน่ี มนัทาํดว้ยมือคนไทย มือท่ีมีความ
ละเมียด มือท่ีมีนํ้าจิตนํ้าใจ มีความเป็นไทย ท่ีจะใหเ้ขาไดส้นบัสนุนสินคา้ไทย กเ็ลยใหก้ระทรวง
พาณิชยว์า่ เช่ือมใหไ้ดไ้ดไ้หม อนัน้ีกไ็ปคิด ซ่ึงมนัเป็นเร่ืองท่ีภาษาองักฤษเรียกว่า Abstract ใหม่ เป็น
เร่ืองท่ีมนัเป็นศิลปะ อนัน้ีกศิ็ลปะในการขาย ซ่ึงผมไดม้อบใหเ้ขาลองไปคิดกนัดู และผมจะใหท่ี้
ปรึกษาผม ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นน้ี คือ ดร.ดีพาร์ค เจน ท่ีเป็นคณบดีของทางดา้นบริหารธุรกิจของ
เคลลอ็ก ท่ีอเมริกานะครับ ไปคิดร่วมกบักระทรวงพาณิชย ์ 
 
นายกรัฐมนตรีซาบซ้ึงถงึพระมหากรุณาธิคุณ 
ผมไดเ้นน้ย ํ้าเร่ืองการใหค้วามช่วยเหลือจงัหวดัท่ีประสบอุทกภยั นํ้าท่วมทางภาคใตน้ะครับ กรู้็สึก
จะ 10 จงัหวดั ตอนน้ีทุกคนกล็งไปช่วยกนัระบายนํ้า นํ้ากเ็ร่ิมลดไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ก็
ถือวา่เป็นพระบารมีของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ีทรงห่วงใย และทรงพระราชทานคาํแนะนาํ
ในการระบายนํ้าต่างๆ แถวยา่นเพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ไดอ้ยา่งรวดเร็วมาก ทรงห่วงใย และทรงมี
พระปรีชารอบรู้ในเร่ืองของนํ้ามากของพระองคท่์าน ทุกอยา่งกเ็ลยเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ส่วน
ในงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือฟ้ืนฟแูละซ่อมแซม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากนํ้าท่วมนั้น กใ็หร้ะดมกนัเตม็ท่ีและ
ผมกไ็ดอ้นุมติังบกลางไว ้200 ลา้นบาท แต่ใชจ้ริง ใชต้ามจ่ายจริง โดยใหไ้ปตกลงกบัสาํนกั
งบประมาณ ใหก้รมชลประทานไปจดัการแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน เพ่ือท่ีจะทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ส่วนความช่วยเหลืออ่ืนๆ นั้น กเ็ป็นเร่ืองของกรมบรรเทาสาธารณภยั และส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งไป
ช่วยกนั 
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ขอรับทุนการศึกษาจากเงินรายได้จดัจําหน่ายสลากเลขท้าย 
กระทรวงศึกษาธิการขออนุมติัและแจง้ผลคดัเลือกเดก็และเยาวชนท่ีฐานะยากจนท่ีเขียนเรียงความ 
เพ่ือขอรับทุนการศึกษาจากเงินรายไดจ้ดัจาํหน่ายสลากเลขทา้ย 2 ตวั 3 ตวันั้น ปรากฏวา่มีส่งเขา้มา
ประมาณ 440,000 กวา่ราย มีซํ้ าบา้งนะครับ เบด็เสร็จแลว้เหลือ 440,000 เศษ จงัหวดัท่ีส่งมามาก
ท่ีสุดน่าจะเป็นนครราชสีมาเพราะเป็นจงัหวดัใหญ่สุด เชียงใหม่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ 
ส่วนใหญ่เป็นจงัหวดัท่ีมีประชากรสูง ขณะน้ีเราเปิดจาํหน่ายสลาก 2 ตวั 3 ตวั มา 6 งวด ไดเ้งินกาํไร
สุทธิ มาแลว้ 1,559 ลา้นบาท ผมกเ็ลยบอกวา่ ใหเ้ร่งช่วยเหลือคนจน ช่วยเหลือเดก็ยากจน แน่นอน
ครับ การช่วยเหลือตอ้งใชเ้วลาหน่อย เน่ืองจากวา่ตอ้งมีการคดัเรียงความ อะไรต่ออะไร กไ็ดใ้ช้
นกัศึกษาต่างๆ เขา้มาช่วยคดั ขณะน้ี คดัแลว้ไดม้า 25,367 ราย ซ่ึงผมกบ็อกวา่ถา้เป็นเร่ืองท่ีมี
ครอบครัวยากจนมากกว่าน้ี กอ็ยา่ไปกาํหนดวา่จะตอ้งเป็น 20,000 ถา้มนัเป็นเร่ืองท่ีอ่านแลว้เขา้ใจว่า
เขาทุกขจ์ริง ลาํบากจริง ตอ้งช่วย ถึงแสน กต็อ้งถึงแสน นะครับ ขณะน้ีรอบแรกครับ ซ่ึงกต็อ้งคดักนั
เหน่ือยเหมือนกนั ใชน้กัศึกษาอาสามาช่วยกนั กใ็ชเ้งินทั้งส้ิน 224 ลา้นบาท เฉพาะช่วยเหลือผูท่ี้
ลาํบาก ระดบัประถมศึกษาเราใหทุ้นละ 6,000 บาท มี 14,000 กวา่ทุน ระดบัมธัยมศึกษาเราช่วยทุน
ละ 10,000 บาท ระดบัอาชีวศึกษาช่วยทุนละ 20,000 บาท ระดบัอุดมศึกษาช่วยทุนละ 20,000 บาท 
ระดบัวิชาชีพช่วยทุนละ 5,000 บาท อนัน้ีเราจะติดตามต่อไปครับว่า คนท่ีเราช่วยนั้นถา้มีความ
ประพฤติดี แลว้ฐานะยงัลาํบากอยู ่กจ็ะช่วยต่อ เพ่ือใหเ้ขาสาํเร็จลุล่วง บางรายพอ่ติดคุก แม่ป่วย เด็ก
ชั้นประถม ตอ้งต่ืนแต่เชา้ไปขายของ และเยน็กรี็บมาช่วยขายของ เพือ่จะไดเ้งินวนัละ 30-40 บาท 
ไปเรียนหนงัสือ ไปเล้ียงแม่ดว้ย ซ่ึงมนักเ็ป็นเร่ืองท่ีตอ้งช่วยกนัครับ บางคนอ่านไปถึงกบัร้องไห้
เพราะวา่สงสาร วา่ชีวิตทาํไมแยข่นาดนั้น เพราะฉะนั้นอนัน้ีเป็นเร่ืองท่ีเราจะตอ้งช่วยกนั ผมไดบ้อก
วา่ทั้ง 400,000 กวา่ฉบบันั้น มนัจะแบ่งเป็นอีก 2 กลุ่ม กลุ่มหน่ึงคือยากจน ปานกลาง เรากจ็ะช่วย
นอ้ยกวา่ยากจนมาก และอีกอนัคือยากจนเลก็นอ้ย กจ็ะช่วยในระดบัหน่ึง ไม่มาก อนัน้ีเป็นเร่ืองท่ีได้
ใหรี้บดูกนัโดยด่วน วนัจนัทร์ผมจะไปทาํหนา้ท่ีมอบรางวลั 
 
นโยบายช่วยเหลอืคนจน 
อีกเร่ืองท่ีผมไดเ้นน้ย ํ้าใน ครม.ครับ มีแก๊งคห์ลอกลวง ตม้ตุ๋นประชาชนเกิดข้ึนหลายท่ี ท่ีร้อยเอด็
ค่อนขา้งชดั แก๊งคเ์หล่าน้ีเร่ิมไปเกบ็เงินชาวบา้น ใชค้าํวา่ร่วมโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน บางท่ี
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ไปกวา้นซ้ือท่ีดิน อา้งวา่จะเอามาใชส้าํหรับแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน แต่วา่ไม่ไดซ้ื้อจริง ไปเกบ็หวัคิว 
อนัน้ีตอ้งเรียนพ่ีนอ้งประชาชนทราบวา่ รัฐบาลน้ีจะช่วยคนจนโดยไม่ผา่นนายหนา้ แลว้วนัท่ี 5 
ธนัวาคม น้ี 20 จงัหวดันาํร่องจะเร่ิมเขา้จดทะเบียน แลว้ก ็5 มกราคม ทัว่ประเทศไทย จะรับจด
ทะเบียนความเดือดร้อนของประชาชนทุกรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการตอ้งการท่ีดินทาํกิน 
เร่ืองของการเป็นหน้ีสินลน้พน้ตวั เร่ืองของการถูกหลอกลวงแรงงาน เร่ืองของการท่ีปัจจุบนัหรือใน
อดีตเคยทาํธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย อยากจะทาํธุรกิจท่ีถูกกฎหมาย ส่ิงเหล่าน้ีเราจะรับจดทะเบียน แลว้
พร้อมท่ีจะมาแกไ้ข แลว้เป็นเร่ืองของประชาชนท่ีเดือดร้อนโดยตรงติดต่อกบัท่ีวา่การอาํเภอ และก่ิง
อาํเภอทัว่ประเทศ จะมีระบบคอมพิวเตอร์จดทะเบียน และจะมีการทาํบตัรประชาชนแผนใหม่โดย
ใชบ้ตัรสมาร์ทการ์ดดว้ย เพ่ือจะเป็นขอ้มูลติดตวัในการจะแกปั้ญหา ช่วยอะไรต่างๆ ไดห้มด จะ
เร่ิมทาํ 5 ธนัวาคมน้ี 20 จงัหวดันาํร่อง ภาคละ 5 จงัหวดั กข็อใหพ้ีน่อ้งประชาชนท่ีเดือดร้อนอดทน
รออีกนิดเดียวครับ อยา่ผา่นนายหนา้ อยา่ไปจ่ายเงินใหใ้คร ใครชวนมาเดินขบวน วา่จ่ายเงินเท่านั้น
เท่าน้ีแลว้ จะไปบงัคบัใหรั้ฐบาลจ่ายโน่นจ่ายน่ี ไม่มีครับ รัฐบาลน้ีกดดนัไม่ได ้รัฐบาลน้ีจะใชว้ิธีกฎ
หมู่เหนือกฎหมายไม่ได ้และแกนนาํท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวงประชาชนน้ี จะโดนคดีอาญาเร่ือง
ฉอ้โกงประชาชน ซ่ึงอนัน้ีโทษหนกักว่าฉอ้โกงทัว่ไป เพราะฉะนั้นกเ็ลิกเถอะ และพีน่อ้งประชาชน
กอ็ยา่เช่ือ รัฐบาลรู้ปัญหาและกาํลงัทยอยแกทุ้กๆ เร่ือง เพราะปัญหาเหล่าน้ีมนัหมกัหมมมาเป็นชัว่
อายคุนแลว้ แต่วา่เราจะช่วยกนัแก ้ไม่มีคาํวา่ไม่แก ้แต่วา่เร่ืองมนัเยอะ กท็ยอยแกไ้ป แต่วา่เร็วแน่ ไม่
ชา้ และกผ็ูว้่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดัครับ ผมถือวา่ท่านตอ้งรู้ทุกเร่ืองท่ีอยูใ่นจงัหวดัตวัเอง ท่าน
ตอ้งมอบอาํนาจ กระจายอาํนาจเป็น แลว้กต็อ้งมองดูปัญหาทุกเร่ือง ในจงัหวดัของท่าน ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ขนาดฉอ้โกงประชาชนวงใหญ่อยา่งน้ี ตอ้งรู้ และตอ้งจดัการ อยา่ไปเกรงกลวัอิทธิพลใดๆ รัฐบาลน้ี
ไม่กลวัวา่จะมีใครมากดดนั บีบ รัฐบาลน้ีไม่กลวัว่าจะเสียคะแนนทางการเมือง ถา้ไปทาํอะไรท่ีตอ้ง
บงัคบัใชก้ฎหมาย เราถือวา่กฎหมายบา้นเมืองนั้น เป็นส่ิงสูงสุดท่ีตอ้งปฏิบติั เพราะฉะนั้นท่านทาํ
หนา้ท่ีของท่านตรงไปตรงมา ไม่ตอ้งถามนโยบาย นโยบายคือรักษากฎหมาย และความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน และนโยบายคือมีเมตตาธรรมต่อประชาชนผูย้ากไร้ ผูล้าํบาก นโยบายคือทาํ
ใหป้ระชาชนมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนนะครับ อนันั้นท่านไม่ตอ้งคิดอยา่งอ่ืนเลย 
 
การสร้างสวนสัตว์กลางคนืทีเ่ชียงใหม่ 
อีกเร่ืองหน่ึงครับ คือ ครม.ไดอ้นุมติัหลกัการ ใหมี้การสร้างสวนสตัวก์ลางคืน หรือเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารีข้ึน คือจะเป็นสวนสัตวท่ี์เอาสตัวป์ระเภทต่างๆ ท่ีมีอยูท่ ั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นสตัว์
ท่ีหากินกลางคืน เป็นสตัวท่ี์สามารถแสดงไดใ้นเวลากลางคืน เพือ่ท่ีจะขยายเวลาใหน้กัท่องเท่ียวท่ี
ไปเท่ียวเชียงใหม่หรือภาคเหนือ ไดมี้จุดท่ีจะเท่ียวมากข้ึนไดอ้ยูเ่ท่ียวนานข้ึน เพ่ือใชจ่้ายมากข้ึน 
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เชียงใหม่มีจุดท่องเท่ียวหลายอยา่ง แต่วา่ตอ้งเพ่ิม บางอยา่งเป็นลกัษณะเรียกวา่ Man-Made คือมนุษย์
สร้างข้ึน บางอยา่งเป็นเร่ืองธรรมชาติ บางอยา่งเป็นส่ิงท่ีมีความพิเศษของความเป็นเชียงใหม่อยู ่
เพราะฉะนั้นเรากจ็ะเติมเขา้ไปในส่ิงท่ีขาด กจ็ะตอ้งมีการสร้าง ซ่ึงเขา้ใจวา่ Night Safariน้ีมีท่ี
สิงคโปร์เป็นแห่งแรก และมีท่ีจีน และกจ็ะมีท่ีไทย ซ่ึงมีไม่ก่ีแห่งในโลกน้ี และแต่ละแห่งกป็ระสบ
ผลสาํเร็จดีมาก อนัน้ีเรากจ็ะทาํในจุดน้ีใหเ้สร็จโดยเร็ว 
 
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลงังานในภูมภิาคอาเซียน 
อีกเร่ืองหน่ึง ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางยทุธศาสตร์การผลกัดนัประเทศไทยใหเ้ป็น
ศูนยก์ลางพลงังานในภูมิภาค เร่ืองน้ีเราเอาจริงครับ ผลกัดนัเตม็ท่ี ขณะน้ีแนวยทุธศาสตร์กม็าอยา่ง
ต่อเน่ือง ทางกระทรวงพลงังานกไ็ดผ้ลกัดนัเร่ืองน้ีอยา่งเตม็ท่ี แลว้เท่าท่ีผมเช็คจากทัว่โลก โอกาส
เกิดข้ึนมีสูงมากท่ีไทยจะเป็นศูนยก์ลางทางดา้นพลงังาน กจ็ะเกิดความมัน่คงทางดา้นพลงังานใน
แถบภมิูภาคอาเซียนและเอเชียตะวนัออก ไดแ้ก่ จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น เพราะขณะน้ีช่องแคบมะละกา เร่ิม
เตม็ โจรสลดัเร่ิมเยอะ เพราะฉะนั้นถา้หากวา่ เราสามารถมีเรือบรรทุกนํ้ามนัแลว้เอาเรือมาจอดฝ่ังอนั
ดามนั แลว้เราป้อนนํ้ามนัผา่นท่อมายงัฝ่ังอ่าวไทย แลว้กเ็ดินต่อ กจ็ะทาํใหก้ารเดินเรือสั้นและรวดเร็ว
ข้ึน นอกจากนั้นยงัมียทุธศาสตร์หลายอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางพลงังาน ครม.กไ็ด้
อนุมติัในหลกัการไปแลว้  
 
ความปลอดภัยของทหารไทยในอรัิก 
อีกเร่ืองท่ีไดพ้ดูกนัเขา้ใจวา่คงยติุแลว้ รัฐมนตรีกไ็ปช้ีแจงกระทูใ้นสภาแลว้ กคื็อเร่ืองท่ีหลายฝ่าย
ห่วงความปลอดภยัของทหารไทยในอิรัก ก็ตอ้งเรียนวา่ ทางฝ่ายทหารเขายอ่มรู้วา่ อะไรปลอดภยั
อะไรไม่ปลอดภยั ไม่มีทหารท่ีไหนนอนรอใหเ้ขามายงิ เพราะฉะนั้นทุกคนท่ีไปนั้น เขาอาสาสมคัร
ไป แลว้เขาไปน่ี มีภารกิจช่วยเหลือประชาชนอิรัก ไม่ว่าการซ่อมแซมอาคารบา้นเรือน โรงเรียน 
โรงพยาบาล ไม่วา่จะเป็นการช่วยกนัรักษาพยาบาลคนเจบ็ป่วย เราส่งไปคือแพทยพ์ยาบาลและ
วิศวกรช่าง มีทหารท่ีไปอารักขากลุ่มน้ีอยูจ่าํนวนหน่ึง เหมือนไปรักษาความปลอดภยั เพราะฉะนั้น
เร่ืองน้ีปัจจุบนัในท่ีท่ีเราไปอยู ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งประชาชนในพ้ืนท่ีกบัทหารไทยดีมาก ไม่มี
อะไรท่ีตอ้งเป็นห่วง ผมเรียนอยา่งน้ีเพ่ือญาติพ่ีนอ้งของผูท่ี้ไปท่ีโน่น จะไดไ้ม่ตอ้งเป็นห่วง และทาง
ทหารเขากจ็ะคอยดูว่า จะตอ้งมีการเคล่ือนยา้ยอะไรแค่ไหน อนัน้ีมอบใหเ้ขา เพราะเขาเรียนมาทางน้ี 
และอาชีพเขาอยูท่างน้ี เพราะฉะนั้นเขาจะดูวา่ ความปลอดภยัอยา่งไร อยา่ห่วงใยจนมากเกินไป จน
กลายเป็นทหารข้ีปอดนะครับ ทหารไทยเขาเป็นทหารเขม้แขง็อยูแ่ลว้ เขารู้วา่อะไรควรไม่ควร ผม
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ไม่ตอ้งการท่ีจะส่งใหค้นไทยไปตาย กข็อเรียนใหพ้ี่นอ้งท่ีห่วงใยไดส้บายใจ ความจริงประชาชน
ทัว่ไปเขา้ใจไม่ห่วงใยหรอกครับ กมี็ ส.ว.บางท่าน สส.บางท่านซ่ึงห่วงใย กเ็ลยตอ้งอธิบายใหฟั้ง  
 
 
ประเทศต่างๆ ให้ความสนใจแนวทางการแก้ปัญหาของไทย  
ขณะน้ีประเทศต่างๆ เร่ิมสนใจแนวทางการแกปั้ญหาของไทย โครงการต่างๆ ของรัฐบาล เร่ิมส่งทีม
เขา้มาศึกษา เพ่ือท่ีจะขอความเขา้ใจแนวคิดและกผ็ลการปฏิบติั และอะไรท่ีพอไปประยกุตใ์ชใ้น
ประเทศเขาได ้เขากจ็ะมา ตอนน้ีฟิลิปปินส์กส่็งทีมเขา้มาแลว้ ซ่ึงผมก็ยนิดีบอกกบัทุกฝ่ายวา่ เราควร
ใหค้าํแนะนาํกบัเขาไปวา่ เราทาํอะไร แต่เขาตอ้งไปประยกุตเ์อาเอง เพราะวา่โดยวฒันธรรม โดย
ธรรมชาติของมนุษยแ์ต่ละประเทศไม่เหมือนกนั แต่ส่ิงท่ีเราทาํ จุดสาํเร็จคืออะไร จุดท่ีขดัขอ้งคือ
อะไร ตอ้งบอกใหเ้ขารู้เขาเขา้ใจ พอช่วงประชุมอาเซียนกมี็ผูน้าํหลายท่านมาถาม ผมกแ็นะนาํไป  
 
การเปลีย่นด้านเศรษฐกจิของประเทศที่มกีารปรับตัวอย่างรวดเร็ว 
ผมเตรียมท่ีจะประชุมหารือกบัภาคเอกชน เพ่ือจะไดอ้ภิปรายถึงการเปล่ียนทางดา้นเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท่ีมีการปรับตวัอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองการเปิดการคา้เสรีเพ่ือท่ีจะใหเ้ขาเขา้ใจ
และตามใหท้นั ผมขอเล่าเร่ืองเศรษฐกิจเลก็นอ้ยครับ ขณะน้ีกค็่อนขา้งชดัเจนวา่ เป้าท่ีผมตั้งไวว้า่จะ
ใหเ้ศรษฐกิจโต 6 เปอร์เซ็นตใ์นปีน้ี บรรลุแน่ วนัน้ีเท่าท่ีดูแนวโนม้ตวัเลขเศรษฐกิจต่างๆ ค่อนขา้ง
ชดัเจนวา่เราน่าจะโต 6 เปอร์เซ็นตก์ว่าๆ นิดหน่อย จากเดิมท่ีถูกทาํนายไวเ้พยีง 3 เปอร์เซ็นตก์ว่าๆ 
เราสามารถผลกัดนั และบงัเอิญเศรษฐกิจโลกกรั็บพอดีดว้ย กผ็ลกัดนักนัได ้ส่งออกปีน้ีโตไม่นอ้ย
กวา่ 12 เปอร์เซ็นตแ์น่นอน ซ่ึงเดือนกนัยายน คิดวา่จะโตตํ่ากวา่เลข 10 คือเป็นเลขหลกัเดียวน่ี ก็
ปรากฏวา่ยงัโตถึง 11 เปอร์เซ็นตอ์ยา่งน้ี กค่็อนขา้งจะไปไดดี้ และกข็ณะน้ี หน้ีต่างประเทศของเรา
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมกนัมีเพียง 52 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ถือวา่นอ้ยมาก เปรียบเทียบกบัเงิน
สาํรองครับ ขณะน้ีเงินสาํรองระหวา่งประเทศของเรา ข้ึนไปถึง 43 พนัลา้นเหรียญสหรัฐแลว้ ทั้งๆ ท่ี
เราใชห้น้ี ไอเอม็เอฟ ไปเรียบร้อยแลว้ ปีน้ีคาดกนัวา่ จะเกินดุลบญัชีเดินสะพดัประมาณ 8 พนัลา้น
เหรียญสหรัฐ กเ็ท่ากบัวา่ ถา้ประเทศไทยเป็นบริษทั กค็า้ขายกาํไรประมาณ 3 แสนกวา่ลา้นบาทในปี
น้ีนัน่เอง คือ 8 เปอร์เซ็นตก์ว่าๆ ก ็8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ คือ8 คูณ 40 ก ็3 แสน 2 หม่ืนลา้น
โดยประมาณ ท่ีน่ายนิดีคือว่า ปีน้ีเราเกบ็ภาษีไดสู้งกวา่เป้ามาก เป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ท่ีเรา
สามารถเกบ็ภาษีไดเ้กิน 1 ลา้นลา้น มีรายได ้จดัเกบ็รายไดไ้ด ้เกิน 1 ลา้นลา้น ซ่ึง 11 เดือนน่ีเราเกิน 1 
ลา้นลา้น ไปแลว้ นะครับ ถึงเดือนสิงหา กใ็นปีงบประมาณ 2546 ซ่ึงเสร็จส้ินเม่ือ 30 กนัยายน เรา
คาดวา่เราจะเกบ็ภาษีหลงัจากหกัภาษีมูลค่าเพ่ิมใหอ้งคก์รทอ้งถ่ินแลว้ เราจดัเกบ็ไดป้ระมาณแสน 2 
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หม่ืน 5 พนัลา้น ปีน้ีรายไดเ้ราเพ่ิมข้ึน ทั้งรายไดข้องรัฐวิสาหกิจท่ีนาํส่งคลงั กเ็พ่ิมข้ึนดว้ย เบด็เสร็จ
ปีงบประมาณ 2546 ท่ีส้ินสุดไปแลว้ เราตั้งงบขาดดุลไวป้ระมาณ 174,000 ลา้น เขา้ใจวา่จะขาดดุล
เพียง 40,000 ลา้นเท่านั้นเอง กถื็อว่า ดีกวา่เป้า 15 เปอร์เซ็นต ์
 
ปรับอนัดับความสามารถในการแข่งขันของไทย 
ขณะน้ีมีองคก์รท่ีเรียกวา่ IMD แลว้ก ็WEF ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีจดัขีดความสามารถในการแข่งขนั WEF 
กย็อ่มาจาก World Economic Forum ไดป้รับอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย
เพ่ิมข้ึน 5 อนัดบัเขาพิจารณาจาก 80 ประเทศ เราอยู ่37 เม่ือปี 45 พอมาปีน้ีเขาจดัใหเ้รามาอยูอ่นัดบัท่ี 
32 จาก 102 ประเทศ แลว้ท่ีน่าสนใจ คือเขาแบ่งเป็นช่อง ๆ วา่อนัไหนอยูอ่นัดบัท่ีเท่าไหร่ เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เขาจดัใหเ้ราเป็นอนัดบั 1 ของโลก ในหมวดน้ีนะครับ หมวด
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเขาพิจารณาจาก 1.การเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง 2.ปัญหาเงิน
เฟ้อท่ีตํ่า 3.เงินทุนสาํรองระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึนอยา่งมากรวดเร็ว อนัน้ีกร็วมทั้งเร่ืองหน้ีสิน
ต่างประเทศดว้ย เขาบอกวา่หมวดอนัน้ีคือศกัยภาพทางเศรษฐกิจของเราดีเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก 
แต่เม่ือรวมทุกอยา่งท่ีออกมาแลว้ เราเป็นอนัดบัท่ี 32 จาก 102 ประเทศ ส่วน IMD นั้นพจิารณาจาก
แค่ 30 ประเทศท่ีมีประชากรเกิน 20 ลา้นคน เอาแค่ 30 ประเทศ 30ประเทศน้ีปีท่ีแลว้เราอยูอ่นัดบั13 
ปีน้ีเราเล่ือนมาเป็นอนัดบั 10 นะครับ ตามของ WEF นั้นน่ีเรายงัตามหลงัมาเลเซียอยูเ่ลก็นอ้ย แต่วา่
เม่ือก่อนเราห่างเขาเยอะ ผมมัน่ใจวา่ปีหนา้ ลาํดบัของเราจะดีกวา่น้ีอีกเยอะ ทั้งน้ีเป็นผลงานร่วมกนั
ระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เราร่วมกนัหลงัจากวิกฤตแลว้ เรามารวมพลงักนัทาํงาน
ใหป้ระเทศไทยเรานั้นเคล่ือนตวัไปอยา่งดี เพราะฉะนั้นผมคิดวา่การทาํงานหนกั การตั้งใจทาํงาน
ของภาคประชาชนภาคเอกชนและรัฐบาล ขา้ราชการจะทาํใหป้ระเทศเราดีกวา่น้ีอีก ตอ้งขอขอบคุณ
ทุกฝ่ายไวท่ี้น้ีดว้ย 
 
พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่แก้ไขปัญหาความยากจน 
ขณะน้ีกระทรวงมหาดไทยไดเ้ร่ิมพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือแกไ้ขปัญหาความยากจนแลว้ วนัก่อน
ไดท้าํเร่ืองเขา้มาในคณะรัฐมนตรี กรมพฒันาชุมชนกระทรวงมหาดไทยไดเ้ร่ิมพฒันาระบบ
สารสนเทศเพ่ือแกไ้ขปัญหาความยากจนโดยการประยกุตใ์ชร้ะบบขอ้มูลแผนท่ีภูมิศาสตร์หรือ
เรียกว่า GIS และระบบฐานขอ้มูล คือขอ้มูลความจาํเป็นพ้ืนฐานท่ีเราใชค้าํว่า จ.ป.ฐ และขอ้มูล
พ้ืนฐานระดบัหมู่บา้นนะครับ โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารพฒันาระบบ 4 ประการ คือ ง่าย สะดวก 
ทนัสมยั และประหยดั จดัทาํเป็น DVD เป็น วีดีโอ DISC ขอ้มูลระบบสารสนเทศเพ่ือแกไ้ขปัญหา
ความยากจนเผยแพร่ไปใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั 75 จงัหวดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือไดไ้ปใช้
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เป็นฐานขอ้มูลในการแกไ้ขปัญหาความยากจนส่ิงท่ีผมพดูไปวา่จะจดทะเบียนนั้น ผมจะตั้ง
โครงสร้างคลา้ยกบัการต่อสู้กบัปัญหายาเสพติด ซ่ึงเรามี ค.ต.ส. มีคณะกรรมการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยา
เสพติด เรากจ็ะมี ค.ต.จ. คือคณะกรรมการต่อสู้ความยากจน แลว้กมี็โครงสร้าง มีสาํนกังานเลขาเป็น 
ส.ต.จ. คลา้ยๆ กนัข้ึน เพ่ือท่ีจะเอาขอ้มูลท่ีเราไดจ้ากการจดทะเบียน ขอ้มูลเปรียบเทียบ จ.ป.ฐ. อะไร
ต่างๆ น้ี ขอ้มูลทางดา้น GIS คือแผนท่ีทางภูมิศาสตร์ จะเอาขอ้มูลเหล่าน้ีมาตั้งเป็นเหมือนคลา้ยๆ 
Volume ในการแกปั้ญหาทุก ๆ ดา้นกจ็ะทาํใหก้ารแกปั้ญหาน้ีเป็นไปไดมี้ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
เหมือนท่ีเราทาํเร่ืองยาเสพติด แต่แน่นอน มนัจะไม่เร็วเหมือนยาเสพติด ใชเ้วลามากกวา่ แต่วา่
เป้าหมายจะทาํอยา่งนั้น เพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็ว ผมไดเ้อาโครงการเร่ือง Smart Card ซ่ึงใชต้วัเลข
ดชันี 13 หลกัของประชาชน ซ่ึงประชาชนทุกคนจะมีเลขดชันี 13 หลกัไม่เหมือนกนัทัว่ประเทศ แต่
ละคนกมี็ 13 หลกั จะเอาตวัน้ีเป็นตวัดชันีช้ี แลว้กจ็ะเกบ็ขอ้มูลของประชาชนท่ีไปเก่ียวพนักบัทุก
กระทรวง เช่น ไปทาํใบขบัข่ี ไปมีโฉนดท่ีดิน ไปมีบตัรประกนัสุขภาพ ไปมีบตัรประกนัสงัคมของ
กระทรวงแรงงาน พวกน้ีกจ็ะถูกนาํมาเป็นขอ้มูลเพ่ือจะรู้ปัญหา รู้เร่ืองของสถานภาพความยากจนท่ี
ยงัมีอยูเ่พ่ือการแกปั้ญหานั้นจะไดเ้ป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีความรู้  วนัน้ีกไ็ดเ้ล่าเร่ืองราว
ต่างๆ ใหพ้ีน่อ้งประชาชนฟังอยา่งต่อเน่ืองถึงการทาํงาน กห็วงัวา่พีน่อ้งคงจะไดติ้ดตามความคืบหนา้
ในการท่ีรัฐบาลไดแ้กปั้ญหาของท่านอยา่งต่อเน่ือง กข็อกล่าวคาํวา่สวสัดีสาํหรับวนัน้ีแค่น้ีครับ 
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คาํกล่าวของ พนัตาํรวจโท ทักษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี 
ในรายการ "นายกฯ ทกัษณิ คุยกบัประชาชน" 

ทางคลืน่ F.M. 92.5 ทางสถานีวทิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
เวลา 08.00 น. วนัเสาร์ท่ี 27 ธันวาคม 2546 

  
เหลืออีก 5 วนักจ็ะเป็นปี 2547 แลว้นะครับ กอ็ยากจะใหพ่ี้นอ้งซ่ึงจะตอ้งเดินทางไปพกัผอ่นในช่วง
วนัหยดุ 4 วนัติดต่อกนั วนัท่ี 1-4 มกราคม 2547 คือวนัท่ี 2 มกราคม 2547 ความจริงไม่ใช่วนัหยดุ แต่
วา่วนัท่ี 31 น่ี เป็นวนัหยดุ ครม.กเ็ลยสลบัวนั เพ่ือท่ีจะใหพ่ี้นอ้งไดมี้โอกาสไปเยีย่มเยยีนญาติพีน่อ้ง 
คือ วนัท่ี 31 ส่วนใหญ่แลว้ เขาเรียกว่า เคานด์าวน์ หรือนบัถอยหลงัขา้มปีใหม่กนัอยูท่ี่กรุงเทพ 
เพราะฉะนั้นวนัท่ี 1 กจ็ะไดไ้ปเยีย่มเยยีนญาติผูใ้หญ่ ซ่ึงตามประเพณี อยา่งในประเทศพวกท่ีนบัถือ
ศาสนาคริสต ์กใ็ชฤ้ดูกาลช่วงคริสตม์าสเป็นวนัหยดุหลายวนั เพ่ือจะไดไ้ปเยีย่มญาติพีน่อ้ง พอ่แม่ 
เพ่ือนฝงู และไดพ้กัผอ่นไปดว้ยในตวั  
 
เทีย่วปีใหม่ด้วยความไม่ประมาท 
สาํหรับพีน่อ้งคนไทยท่ีจะเดินทางไปต่างจงัหวดั กข็อพึงใชค้วามระมดัระวงันะครับ เพราะวา่
อุบติัเหตุ ปีหน่ึงๆ ในช่วงวนัหยดุยาวน่ี เกิดมาก บางคร้ังบาดเจบ็ทีเป็น 20,000 กวา่คน และเสียชีวิต
ทีก ็400-500 คน มนัมากไป กอ็ยากจะขอใหพ่ี้นอ้งคนไทยทุกคนไดใ้ชค้วามระมดัระวงั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีขบัรถสาธารณะ ท่านตอ้งดูแลชีวิตคนอีกหลายคน กข็อใหพึ้งระมดัระวงั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เมา บางทีคนเมามกัจะเถียงตวัเองกบัใครทุกคนวา่ไม่เมา คือสรุปแลว้ อยา่ด่ืม
แอลกอฮอล ์แลว้ไปขบัรถ แมก้ระทัง่แกว้เดียวกต็าม บางทีมนัไม่เมาครับ แต่มนัง่วงง่าย 
เพราะฉะนั้นเร่ืองเมา เร่ืองง่วง อยา่ขบัรถครับ เป็นอนัตรายทั้งตวัท่านเอง และคนท่ีนัง่ไปกบัท่าน 
และคนอ่ืนซ่ึงไม่รู้อิโหน่อิเหน่ท่ีขบัรถสวนข้ึนมา อยา่งนอ้ยๆ กคิ็ดถึงคนท่ีบา้นบา้งวา่ ถา้ท่านเป็น
อะไร กมี็ผลต่อคนท่ีบา้นเยอะ เพราะฉะนั้นกข็อระมดัระวงั เร่ืองเมา เร่ืองง่วง เขม็ขดันิรภยัใหรั้ดเสีย 
และผูข้บัข่ีรถมอเตอร์ไซดก์ใ็หส้วมหมวกกนัน๊อค เปิดไฟ แมก้ระทัง่ตอนกลางวนักใ็หเ้ปิดไฟเถอะ 
เพ่ือความปลอดภยัของท่านเอง กอ็ยากจะขอฝากใหร้ะมดัระวงั และกฝ็ากผูว้่าราชการจงัหวดัทุก
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จงัหวดั วนัน้ีความรับผดิชอบทั้งหลายในพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึนในทุกจงัหวดั ถือวา่เป็นหนา้ท่ีของท่านผูว้า่
ราชการจงัหวดั ผมไม่ไดค้าดหวงัวา่ท่านจะตอ้งทาํงานคนเดียวทุกอยา่ง ท่านตอ้งกระจายงาน ท่าน
ตอ้งวางแผน ท่านตอ้งติดตามงาน เพ่ือท่ีจะใหค้นอ่ืนทาํงานกนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ีโดยท่ีมีท่านเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดในทุกๆ เร่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปีน้ี ลองดูซิวา่ เร่ืองความปลอดภยับนทอ้งถนน 
ช่วยกนัคนละไมค้นละมือครับ ถา้สถิติลดกจ็ะเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มาก 
นําเงนิไปใช้ในทางอืน่ทีเ่ป็นประโยชน์ดีกว่าเล่นการพนัน 
ปีใหม่น้ีเช่นกนัครับ ผูท่ี้ตั้งใจจะไปเล่นการพนนัตามบ่อนแถวชายแดน ไม่วา่จะเป็นชายแดนเขมร 
ชายแดนพม่า แถวจงัหวดัระนอง แถวอรัญประเทศ อะไรแถวน้ี คงไม่สะดวกแน่ ไปทาํอยา่งอ่ืน
ดีกวา่ ไปเท่ียวไปพกัผอ่น ซ้ือของดีกว่า เงินท่ีจะเอาไปเล่นน่ี คือไปเล่นเสีย เล่นไม่ค่อยไดห้รอก คน
เล่นการพนนัน่ี ไม่ค่อยมีคนไดน้ะครับ ส่วนใหญ่เจา้ของบ่อนได ้แลว้กมี็เจา้หนา้ท่ีท่ีทุจริตอยูจ่าํนวน
หน่ึง ซ่ึงตอนน้ีผมกสื็บสวนเร่ิมรู้อะไรเป็นอะไรแลว้ กจ็ะตอ้งมีการดาํเนินการอะไรอีกหลายอยา่ง ก็
ขอใหท่้านท่ีตั้งใจจะไปเล่นการพนนันั้น เอาเงินไปซ้ือของใหลู้ก ให้หลาน ใหพ้อ่ใหแ้ม่ดีกว่า ดีไม่ดี
จะโดนยดึเงิน โดนอะไร ไม่คุม้เลย พอแลว้ครับ  
 
กจิกรรมต้อนรับปีใหม่มโหฬาร ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 
คืนวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2546 กมี็การจดักิจกรรมวนันบัถอยหลงักนั มีหลายท่ี ของ อสมท.กร่็วมกบั
กระทรวงการท่องเท่ียว กไ็ปจดัท่ีสนามศุภชลาศยั เป็นสวสัดีปีใหม่ท่ีพ่ีนอ้งคนไทย สวสัดีปีใหม่ขา้ม
โลก 2547 จดัคืนวนัท่ี 31 และมีรางวลัเยอะแยะ รวมทั้งส่งไปรษณียบตัรไปท่ีตู ้ปณ. 2547 ปณจ.รอง
เมือง กรุงเทพ 00009 มีรางวลัมากมาย มีทุนการศึกษาดว้ย สาํหรับทุนการศึกษานั้น ใหส่้งไปท่ี ตู ้
ปณ.2004 ปณจ.รองเมือง กรุงเทพ 09000 อนัน้ีเป็นกรณีนกัเรียน กรณีประชาชนทัว่ไป กใ็ชร้หสั 
00009 ท่ีเชียงใหม่กมี็การจดันะครับ ปีน้ีเชียงใหม่จดัคึกคกั ทางช่อง 7 สี ไปร่วมจดัท่ีโน่น ท่ีสะพาน
พระราม 8 กมี็การจดั และท่ีเวิดล์เทรดกมี็เช่นเดิมทุกปี ส่วนของ อสมท.จดัท่ีสนามศุภฯ จะมีการ
เช่ือมสญัญาณแลกข่าวการเฉลิมฉลองปีใหม่กบัหลายประเทศ ไม่วา่จะเป็นญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา 
ยโุรป จีน ออสเตรเลีย เป็นตน้  
 
เชิญชวนเทีย่วงาน OTOP CITY ทีเ่มอืงทองธานี  
กอ็ยากจะเชิญชวนพ่ีนอ้งประชาชน วนัพรุ่งน้ีเป็นวนัสุดทา้ยของการจดังาน OTOP CITY ท่ีเมือง
ทองธานี ตั้งแต่วนัเปิดวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2546 ท่ีแลว้ วนัแรกมีคนไปประมาณ 175,000 คน หลงัจาก
นั้นวนัธรรมดารถก็ติด คนเยอะมาก วนัแรกขายได ้54 ลา้น ความจริงแลว้มนัควรจะขายไดม้ากกวา่ 
แต่เพราะวา่คนแน่น ซ้ือไม่ถนดั ผมไปเดิน กะจะเดินสัก 2-3 Hall เดินแป๊บเดียวเดินไม่ไหวแลว้ครับ 
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เพราะวา่คนกเ็ยอะ ส่ือมวลชนกเ็ยอะ หน่วยรักษาความปลอดภยักเ็ยอะ พาภรรยาผมไปดว้ย นึกว่าจะ
ไดเ้ดินซ้ืออะไรหน่อย ปรากฏวา่เดินไม่ไหวครับ แต่วา่ 2 วนัน้ี เสาร์อาทิตยน้ี์คนคงจะเยอะมาก ถา้
หากวา่ใครจะไปน่ี ไปแทก็ซ่ี ไปรถเมล ์แลว้เขาจะมีรถรับส่งฟรีแถวยา่นนั้น เพื่อเอาเขา้ไปในงาน 
ของดีๆ มากๆ ถูกครับ ผมไปเห็นแลว้กอ็ดช่ืนใจไม่ไดว้า่เวลาน้ี ฝีมือคนไทยไดพ้ฒันาไปเยอะ แลว้
ตอนน้ีกไ็ดส่้งออกไปเยอะ ยอดขายของ OTOP ปีน้ีทั้งปี 33,000 ลา้น ซ่ึงเราคิดว่าคงจะไดส้ัก
ประมาณ 20,000 กวา่ ตอนน้ีประมาณ 33,000 ลา้นแลว้ครับ กถื็อว่าเป็นยอดขายท่ีดีมาก และไปเห็น
ของแลว้ท่านจะภูมิใจวา่ เด๋ียวน้ีพ่ีนอ้งคนไทย ชาวบา้น ไดท้าํงานดว้ยความตั้งใจ ทาํงานดี 
ศิลปวฒันธรรมท่ีถ่ายทอดไวจ้ากบรรพบุรุษนั้นกไ็ดรั้บการรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่
โครงการศิลปาชีพของสมเดจ็พระนางเจา้ฯ กไ็ดทุ่้มเทถ่ายทอดใหก้บัประชาชนไดมี้ความรู้ มีทกัษะ 
มีฝีมือแรงงานกนัไดดี้มาก นอกจากนั้นมีอาหารอร่อยจาก 75 จงัหวดั ผมยงัเสียดายอยากจะไปเดิน
ทานอาหารกไ็ม่มีเวลา ถา้ไป ท่านทาํใจไดเ้ลย ใชเ้วลาทั้งวนัเลยครับ เพราะวา่สินคา้เยอะ 6,000 กวา่
รายการ ไปตั้งแต่เชา้ถึงเยน็กรู้็สึกวา่ ดีไม่ดียงัไม่ทัว่นะครับ  เท่ียวเชียงใหม่แลว้แวะไปท่ีสนักาํแพง 
ท่านท่ีไปเชียงใหม่ ทุกวนัเสาร์นะครับ ไปท่ีสนักาํแพง วนัเสาร์ตอนเยน็สันกาํแพงจะเปิดถนนคน
เดิน ชาวบา้นจะเอาของมาขายสองขา้งทาง ของผลิตภณัฑห์น่ึงตาํบล ของท่ีเป็นหตัถกรรมพ้ืนบา้น มี
ทั้งอาหาร มีทั้งผลิตภณัฑ ์ไม่วา่จะเป็นผา้ไหม ผา้ฝ้าย ศิลาดล เคร่ืองแกะสลกั ของ เอส.เอม็.อี ท่ีสัน
กาํแพงตอนน้ี เอส.เอม็.อี เขากา้วหนา้ไปเยอะ ของสวยๆ ถูกครับ อยากจะเชิญชวนท่านไปเชียงใหม่
แวะไปเดิน ถนนท่ีสองขา้งทาง ท่ีเป็นถนนคนเดินท่ีสันกาํแพงน่ีกเ็ป็นถนนท่ีผมวิ่งเล่นมาตั้งแต่เดก็ 
บางทีหนา้หนาว กตี็แบดกนับา้ง อะไรบา้ง สมยัก่อนไม่ค่อยมีรถนะครับ ถนนน่ีกจ็ะเป็นถนนท่ีไว้
สาํหรับขายของ เป็นถนนคนเดินให้กบันกัท่องเท่ียว ทั้งจากเชียงใหม่ จากทัว่ประเทศและ
ต่างประเทศท่ีไปทุกวนัเสาร์ครับ 
 
การตรวจจบัผู้ดืม่สุราแล้วขับรถอย่างเข้มงวดมากขึน้ 
เม่ือวนัองัคารท่ีผา่นมา การประชุม ครม.กอ็นุมติังบประมาณเพ่ือจะจดัหาเคร่ืองตรวจวดัระดบั
แอลกอฮอล ์และเคร่ืองตรวจจบัความเร็ว ขอใหซ้ื้ออยา่งรวดเร็วเพ่ือท่ีจะไดเ้อาไปใชใ้นช่วงวนัหยดุ
ไดด้ว้ย ถา้ไม่ทนัของเก่ามีอยูบ่า้ง กใ็หพ้ยายามเอามาใช ้เพ่ือท่ีต่อไปน้ีเร่ืองของการเมาและขบัน่ี 
อาจจะมีทั้งโทษปรับและการใหไ้ปทาํงานสาธารณะนะ ไปลา้งท่อบา้ง ไปขดัป้ายจราจรบา้ง กค็ง
จะตอ้งมีแบบนั้นมากข้ึน เพราะวา่บางคนน่ีค่าปรับเขาไม่มีความหมาย ค่าปรับ 2,000 บาท เขาบอก
วา่เร่ืองเลก็ จ่ายไปเลย แต่บางคน 2,000 บาท น่ี ทาํใหบ้างครอบครัวไม่มีกินเลย อนัน้ีกเ็ป็นเร่ืองท่ี
บางทีกต็อ้งใหท้าํงานสาธารณะ 2,000 ไม่มีความหมาย แต่วา่ตอ้งไปลา้งท่อน่ี บางคนกอ็าจจะยอม
ไม่ได ้อะไรทาํนองน้ี ทุกคนจะไดร้ะมดัระวงัคิดถึงคนอ่ืน ในการขบัรถขบัราดว้ย เราจะมีการ
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ใหบ้ริการตรวจสภาพและซ่อมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน จะเปิดใหบ้ริการตรวจเชค็สภาพ ซ่อมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์นทุกจงัหวดัตามจุด
บริการต่างๆ ตั้งแต่วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2546 – 4 มกราคม 2547 ตลอด 24 ชัว่โมง มีทั้งกรุงเทพ 
สมุทรปราการ ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี นครสวรรค ์พิษณุโลก เชียงใหม่ สุ
ราษฎร์ธานี สงขลา เป็นตน้ เพ่ือท่ีจะใหท่้านมัน่ใจวา่รถของท่านปลอดภยัระหวา่งเดินทางครับ 
พระราชทานผ้าห่มสําหรับผู้ประสบภัยหนาว 
เม่ือวนัพฤหสั ตอนเยน็ ผมไดไ้ปเฝ้าฯ สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ ท่านทรงห่วง
ประชาชนท่ีกาํลงัประสบภยัหนาวอยู ่ทั้งท่ีภาคเหนือและภาคอีสาน พระราชทานผา้ห่ม ซ่ึงทรงซ้ือ
ดว้ยพระราชทรัพยส่์วนพระองคม์า 6,000 ผนื และมีผูร่้วมโดยเสดจ็พระราชกศุลอีก 400 ผนื ก็ได้
กระจายแจกไปทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน ทรงห่วงใยวา่ประชาชนหนาว โดยท่ีพระองคท่์านทรง
รับส่ังวา่ ทรงรู้สึกวา่อากาศเปล่ียน และทรงหนาวดว้ย กเ็ลยคิดวา่พ่ีนอ้งประชาชนท่ีอยูต่ามป่าตาม
เขา ตามชนบทในอีสาน และภาคเหนือนั้น คงจะหนาว กท็รงใหร้าชเลขาฯ โทร.ใหผ้มไปเฝ้า เพ่ือรับ
พระราชทานผา้ห่มไปแจก ตอนน้ีกใ็หก้ระทรวงมหาดไทยไปดาํเนินการเรียบร้อยแลว้ กเ็ป็นความ
ห่วงใยจากพระองคท่์านครับ 
 
ทาํแปลงสาธิตทีถู่กหลกัวชิา แล้วให้ประชาชนมาเรียนรู้ 
เม่ือวานน้ีผมกไ็ดไ้ปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และแสดงปาฐกถาพิเศษ หวัขอ้นโยบายในการ
พฒันาการเกษตรไทยท่ีอาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง คือกระทรวงเกษตร เขาไดเ้อาเกษตรตาํบลจากทัว่
ประเทศ มาดูงานครับ มาเปิดหูเปิดตา มาดูการทาํสวนท่ีใชห้ลกัวิชาท่ีอาํเภอแกลง เป็นสวนเจริญ
จิรวฒัน ์ท่ีน่ีเขาปลูกทุเรียน เป็นการปลูกทุเรียนตน้เต้ีย ทาํใหต้น้มนัเต้ีย แค่ 3 เมตรไม่ถึง เมตรกวา่ๆ 
กส็ามารถเกบ็ลกูทุเรียนไดง่้าย ทุเรียนกอ็ร่อย ลาํไยกป็ลูกท่ีน่ี เขาสามารถปลูกไดห้ลายอยา่ง โดยใช้
ระบบสปริงเกอร์ ใชน้ํ้านอ้ย แลว้มีการทาํสวนอยา่งถูกหลกัวิชา กเ็ลยพาเกษตรตาํบลไปดู นอกนั้นก็
ใหไ้ปดูนิคมอุตสาหกรรมดว้ย เขาจะไดเ้ปิดหูเปิดตา เพราะว่าการท่ีไดม้าเห็นอะไรท่ีนอกเหนือจาก
ท่ีเคยอยูจ่าํเจทุกวนัน่ี เขาจะไดเ้กิดความคิดนอกกรอบได ้ผมกเ็ลยบอกกบัเกษตรตาํบลทั้งหลายว่า 
มาดู มาเห็น มาเรียนรู้ ยงัไม่เท่ากบัลงมือปฏิบติัเอง เพราะฉะนั้นเราจะหาแปลงในทุกตาํบล ให้
เกษตรตาํบลทุกคนทาํสวน ทาํไร่เลย ทาํเป็นแปลงสาธิตเลย ทาํใหถู้กหลกัวิชา แลว้เอาประชาชน มา
เรียนรู้ มาทาํดว้ยกนั แลว้ผลผลิตท่ีไดก้ข็าย แลว้เป็นรายไดท้ั้งของเกษตรตาํบลและของประชาชน
ท่ีมาช่วยกนัทาํ นอกนั้นประชาชนท่ีมาช่วยกนัทาํกจ็ะเกิดความเขา้ใจในวิชาการท่ีถูกตอ้งและกจ็ะ
เอาไปปฏิบติั กจ็ะเป็นประโยชนต่์อตวัเขาเองในอนาคต เพราะวา่ต่อไปเรากาํลงัจะมีการแจกเอกสาร
สิทธ์ิท่ีดินทาํกินแลว้ ประชาชนท่ีไดไ้ปกจ็ะไดรู้้ว่าทาํมาหากินอะไรได ้ปลูกอะไร ปลูกอยา่งไร ดูแล
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อยา่งไร เกษตรอินทรียคื์ออะไร ระบบการเกษตรท่ีใชน้ํ้านอ้ยจะทาํอยา่งไร เขาจะไดเ้ขา้ใจ บางพ้ืนท่ี
นํ้าไม่มี เขตชลประทานไปไม่ถึง กเ็ลยใหก้าํลงัใจเขา บอกใหเ้ขาลงมือปฏิบติัร่วมกบัประชาชน และ
วนันั้นเราจะไดพ้ฒันาเกษตรโดยทั้งทฤษฎี โดยทั้งประสบการณ์อยา่งชดัเจน 
 
อนาคตเศรษฐกจิไทยในโลกการค้ายุคใหม่ 
เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 22 ธนัวาคม 2546 ผมไดไ้ปบรรยายพิเศษเร่ืองอนาคตเศรษฐกิจไทยในโลกการคา้ยคุ
ใหม่ท่ีธนาคารกรุงเทพ สาํนกังานใหญ่ กไ็ดรั้บเกียรติจากท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซ่ึงให้
การตอ้นรับและไดพ้บปะพดูคุยกบัท่านก่อนจะบรรยายพิเศษ โครงการบรรยายพิเศษของผมกค็ง
เนน้ย ํ้าใหเ้ห็นถึงภาวะท่ีแทจ้ริงของประเทศไทย ของเศรษฐกิจไทย และแนวโนม้ของการ
เปล่ียนแปลงของโลก และผลกระทบ ซ่ึงเราจะตอ้งปรับตวัเตรียมตวัอยา่งไร เพือ่ใหเ้กิดความมัน่ใจ 
เกิดกาํลงัใจ ในการเตรียมตวัของภาคเอกชนดว้ย คือผมกไ็ดเ้ล่าเร่ืองสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัใหเ้ขา
ฟังดว้ย ซ่ึงถือวา่เป็นสภาวะเศรษฐกิจ เป็นตวัเลขท่ีดีมาก ซ่ึงผมคิดวา่ทุกๆ ประเทศกอ็ยากจะเห็น
ตวัเลขท่ีมีความสมดุลเหมือนท่ีเวลาน้ีประเทศไทยเรามี เพราะวา่เรามีการส่งออกท่ีเติบโต มีการคา้ท่ี
เกินดุล มีดุลบญัชีชาํระเงินท่ีเกินดุล บญัชีเดินสะพดัท่ีเกินดุล มีเงินไหลเขา้มาก หน้ีกล็ด การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เงินเฟ้อตํ่า ตลาดหลกัทรัพยก์โ็ตวนัโตคืน อนัน้ีเป็นเร่ืองท่ีใหเ้ห็นวา่ 
ภาวะตอนน้ีเป็นภาวะท่ีถือวา่ดี ประชาชนกมี็ความสุขกนัทัว่หนา้  
 
สัปดาห์ทีผ่่านมานายกรัฐมนตรีมกีารประชุมหลายเร่ือง 
สปัดาห์น้ีผมกมี็งานประชุมหลายเร่ือง มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยชีีวภาพ
แห่งชาติ เร่ืองน้ีตอ้งเอาจริง และดาํเนินการควบคู่กบัเร่ืองของศูนยน์าโนเทคโนโลย ีกจ็ะทาํให้
ประเทศไทยเราจะมีความกา้วหนา้ทางดา้นของเทคโนโลยชีีวภาพกบันาโนเทคโนโลยคีวบคู่กนัไป
เพราะมนัเป็นเทคโนโลยท่ีีเอามาผสมผสานกนัเพือ่ใหเ้กิดเทคโนโลยใีหม่ๆ ได ้ 
 
การประชุมร่วมศูนย์ปฏิบัตกิารนายกรัฐมนตรี 
กมี็การประชุมร่วมศูนยป์ฏิบติัการนายกรัฐมนตรีและศูนยป์ฏิบติัการกระทรวง หลกักคื็อใหทุ้ก
กระทรวงมีระบบฐานขอ้มูลของตวัเองและเอามาเช่ือมกนั และผมกจ็ะมองภาพรวมของประเทศวา่ 
มีอะไรเปล่ียนแปลงแค่ไหน อยา่งไร มีการพฒันาแค่ไหน เพ่ือจะไดติ้ดตามข่าวสาร จะไดมี้การ
วิเคราะห์ และการตดัสินใจท่ีถกูตอ้งรวดเร็ว แม่นยาํ เราเห็นตวัเลขต่างๆ เพ่ือนาํมาใช ้เพ่ือการสร้าง
กลยทุธ์ และยทุธศาสตร์ใหม่ๆ ในการแกปั้ญหาของประเทศ โดยมีขอ้มูลท่ีแม่นยาํ และมีหลกั
วิชาการท่ีรองรับ และทั้งหมดขอ้มูลเม่ือเช่ือมกนัมาแลว้กจ็ะไปใชต้ั้งศนูยท่ี์เราเรียกกนัว่า Call 
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Center หมายความวา่เป็นศูนยท่ี์จะทาํใหป้ระชาชนทั้งหลาย สอบถามอะไร ร้องเรียนอะไร กจ็ะหมุน
เขา้มา กจ็ะมีเจา้หนา้ท่ีรับโทรศพัท ์ซ่ึงจะเช่ือมฐานขอ้มูลเขา้ไปยงักระทรวงต่างๆ อนัน้ีเราหวงัวา่
กลางปีหนา้คงจะสมบูรณ์ แต่จะเร่ิมทดลองตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 น้ี กจ็ะเปิดนาํร่อง โดยท่ี 3 
กระทรวงพร้อม 3 หน่วยงานคือ สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ และสาํนกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกพ็ร้อม วนัท่ี 1 
มกราคม 2547 เรากจ็ะเร่ิมเปิดศูนยแ์ละใชห้มายเลขโทรศพัท ์1111 หน่ึงส่ีตวันะครับ หลงัจาก
เมษายน 2547 ไปกจ็ะดีข้ึน ขอ้มูลกจ็ะเขา้มาทุกอยา่ง กจ็ะทาํใหเ้ป็นศูนยท่ี์พ่ีนอ้งประชาชนไม่กลา้ไป
พดูกบัตาํรวจ ไม่กลา้ไปพดูกบัผูว้่า แต่อยากจะบอกใหน้ายกรู้ว่า ขณะน้ีเขตพื้นท่ีตวัเองมีปัญหาอะไร 
กโ็ทร.มาบอกท่ีเบอร์น้ี ระบบคอมพิวเตอร์กจ็ะหมุน แลว้กจ็ะมีคนรับ รับแลว้กจ็ะคียเ์ขา้
คอมพิวเตอร์ แลว้ขอ้มูลนั้นกจ็ะส่งมาท่ีสาํนกังานท่ีจะมีการวิเคราะห์ขอ้มูล และเอาขอ้มูลเหล่านั้น
มาเพ่ือการแกไ้ขปัญหา กจ็ะง่ายข้ึนเยอะครับ การตอบสนองต่อปัญหาจะรวดเร็วข้ึน จะเร่ิมลงมือ
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 น้ีเป็นตน้ไป 
 
โครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรต ิ
การประชุมคณะกรรมการอาํนวยการโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชยปี์ท่ี 50 เป็นขั้นท่ี 3 คือรัฐบาลก่อนๆ ไดท้าํมาหมดแลว้ เรา
ตั้งเป้าไว ้5 ลา้นไร่ในอดีต แต่ทาํไปแลว้ 3 ลา้น 4 แสนไร่ ยงัเหลืออีก ลา้นหกแสนไร่ ผมกเ็ลยให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดเ้ป็นแกนหลกัในการปลูกต่อใหค้รบ 5 ลา้นไร่ ซ่ึง
เป็นโครงการท่ีมีพ่ีนอ้งประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมาก ซ่ึงผมเองอยากเห็นการมีส่วนร่วม อยากให้
คนในทอ้งถ่ินไดรู้้วา่ คนเมืองกรั็กป่า กจ็ะมาบริจาคช่วยกนัปลูกป่า แลว้คนในชนบทเองกจ็ะได้
ช่วยกนัว่า ขนาดคนท่ีเขาอยูห่่างไกลเขายงัรักป่าของเรา เพราะฉะนั้นเรากค็วรจะรักป่า กจ็ะเขา้มามี
บทบาทในการเขา้มาช่วยกนั เอาแรงงานมาช่วยบา้ง จะไดรั้กษาป่า ใหป่้าเราอุดมสมบูรณ์ต่อไป 
เจริญรอยตามพระยคุลบาท ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเรากาํลงัพยายามท่ีจะเร่งขยายเพ่ือใหค้รบทั้ง 5 ลา้นไร่ กค็ง
จะมีโครงการเชิญชวนในโอกาสต่อไป 
 
พธีิโอนเงนิบําเหน็จดํารงชีพให้ข้าราชการบํานาญ 
เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 25 ผมไดไ้ปเป็นประธานในพิธีโอนเงินบาํเหน็จดาํรงชีพอยา่งเป็นทางการ เขา้สู่
บญัชีเงินฝากของผูรั้บบาํนาญทัว่ประเทศ เร่ืองน้ีเดิมมนัมีอยา่งน้ีครับ ผูท่ี้รับบาํนาญ เม่ือเสียชีวิตจะ
ไดรั้บบาํเหน็จตกทอด 30 เท่าของเงินบาํนาญต่อเดือน ทีน้ีกเ็น่ืองจากว่าท่ีผา่นมามีภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจ ผูรั้บบาํนาญกเ็ดือดร้อน บางคนอยากจะสร้างซ่อมบา้นท่ีทรุดโทรมใหพ้ออยูไ่ด ้กไ็ม่มีตงัค ์
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บางคนมีความรู้สึกวา่ลูกหลานเดือดร้อนอยากใหส้ตางคลู์กหลานบา้ง บาํนาญกแ็ค่พอกินไปวนัๆ 
หน่ึง กไ็ม่พอใช ้ทีน้ีภาวะเป็นอยา่งนั้นแลว้ จะทาํยงัไงดี จะตอ้งรอให้เสียชีวิตก่อนหรือค่อยใหลู้ก 
เรากเ็ลยคิดว่าใหพ้อ่แม่ท่ีมีบาํนาญไดมี้โอกาสถือเงินสด เพ่ือท่ีจะเอามาไวส้าํหรับใหเ้ปร้ียวใหห้วาน
ลูกหลานกิน หรือวา่จะซ่อมบา้น หรือจะซ่อมสุขภาพ ใหมี้อายยุนืนานข้ึน มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ี
ดี กเ็ลยคิดว่า ขณะน้ีฐานะเศรษฐกิจของเงินคงคลงักมี็มาก การจดัเกบ็ภาษีกเ็กินเป้า เลยคิดว่าควรท่ี
จะดูแลขา้ราชการบาํนาญ กเ็ลยตดัสินใจวา่ เราเสนอกฎหมายเพ่ือแกก้ฎหมายเก่ียวกบับาํเหน็จ
บาํนาญ เพ่ือท่ีจะใหเ้อาเงิน 30 เท่ามาจ่ายใหผู้ท่ี้รับบาํนาญสกั 15 เท่า แต่วา่บางคนเงินเดือนสูง เราก็
กาํหนดเพดานขั้นสูงไวว้า่ ไม่เกิน 2 แสนบาท 15 เท่าหรือไม่เกิน 2 แสนบาท กป็รากฏวา่ ขา้ราชการ
บาํนาญท่ีมีสิทธิทั้งหมด 258,000 ราย มาใชสิ้ทธิ 224,000 ราย ใชสิ้ทธิไปตั้ง 86-87 เปอร์เซ็นต ์บาง
คนท่ีใชสิ้ทธ์ิ ไม่ใช่วา่ไม่มีฐานะ แต่มีความรู้สึกวา่ จะไดเ้อาเงินไวใ้หลู้ก อยากจะยืน่เงินใหก้บัลูก
ก่อนท่ีจะเสียชีวิต แทนท่ีจะตอ้งรอเสียชีวิตแลว้ลูกกไ็ปรับมรดกตกทอด กอ็ยากจะใหเ้ขา มีเงินก่อน
มีโอกาสก่อน ท่ีจะไปทาํอะไร อนัน้ีเลยกไ็ดต้ดัสินใจ และเม่ือวานวนัพฤหสัผมกโ็อนเงินเขา้บญัชีไป
แลว้ ขณะน้ีบญัชีท่ีโอนเขา้ไปกป็ระมาณ 2 แสนกบั 9 พนัราย ยงัเหลืออีก 1 หม่ืนกวา่ราย อีกหม่ืน
กวา่ราย นั้นกจ็ะเร่งทาํกนัครับ จะทาํใหเ้สร็จก่อนปีใหม่แน่นอน เพราะฉะนั้นทุกคนท่ียืน่สมคัรแลว้ 
กจ็ะไดรั้บเงินก่อนปีใหม่ แต่ท่ียงัไม่ยืน่สมคัรอีกประมาณ 10 เปอร์เซ็นตน์ั้น กส็ามารถสมคัรไดถึ้ง
วนัท่ี 31 มีนาคม สุดทา้ยนะครับ ขณะน้ีเงินท่ีโอนไปแลว้ทั้งหมด 31,000 ราย ถา้ครบทั้งหมดกจ็ะ
เป็น 33,000 ลา้น ขณะน้ีเงินกเ็ขา้ไปอยูก่บัขา้ราชการบาํนาญแลว้ 31,000 ลา้น  
 
รัฐมนตรีทุกคนให้ความสําคญักบัววิฒันาการของนาโนเทคโนโลย ี
การประชุมคณะรัฐมนตรีวนัองัคารท่ีผา่นมา ผมไดก้าํชบัใหรั้ฐมนตรีทุกคนใหค้วามสาํคญักบันาโน
เทคโนโลย ีคือเทคโนโลยท่ีียอ่ส่วน และกเ็ป็นเทคโนโลยท่ีีไปจดัโครงสร้างของอะตอมของสารแต่
ละอยา่งเสียใหม่ และจะเกิดส่ิงใหม่ข้ึน ในอนาคตขา้งหนา้อาจจะมีวสัดุบางอยา่งท่ีแขง็กวา่เหลก็ถึง 
100 เท่า แต่มีนํ้าหนกันอ้ยกวา่เหลก็ถึง 6 เท่า ในอนาคตขา้งหนา้จะมีการสร้างอะไหล่ช้ินส่วนของ
มนุษยไ์ด ้เขาเรียกว่า Bio Compartible Replacement คือมีการเปล่ียนอะไหล่มนุษยด์ว้ยเทคโนโลยี
อนัน้ี ในอนาคตขา้งหนา้กช็ะลอความแก่ได ้โดยเขาเรียกว่า Artificial Red blood Cells คือวา่ปกติ
มนุษยน่ี์จะแก่เพราะวา่ Cells หยดุการเจริญพนัธ์ุ หยดุการแตกตวั เพราะฉะนั้นเขากเ็ลยสร้างเซลล์
เมด็เลือดแดงเทียมดว้ยเทคโนโลยน้ีี เทคโนโลยพีวกน้ีจะมาแรง มาเร็ว ซ่ึงผมไปอ่านหนงัสือมาเล่ม
หน่ึงช่ือ The Next Bigthing is Really Smalls เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจมาก และหนงัสือออกมาระยะหลงั
น่ีพดูถึงเร่ืองนาโนเทคโนโลยีทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเราถือว่าเร่ืองน้ีตอ้งใหค้วามสาํคญั ไม่เช่นนั้นเด๋ียว
เราจะตกรถ เพราะเราเป็นประเทศท่ีมีเกษตรกรรม มีความหลากหลายทางชีวภาพ มี
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เทคโนโลยชีีวภาพอยูใ่นระดบัหน่ึงแลว้ เพราะฉะนั้นถา้เอาสองเทคโนโลยน้ีีมารวมกนั กจ็ะเกิดส่ิงท่ี
เป็นประโยชนต่์อชาติในอนาคต ถา้ไม่เช่นนั้นเราจะเป็นชาติท่ีทาํงานหนกัไดเ้งินนอ้ยอยูเ่ร่ือย เราก็
ตอ้งพฒันาเทคโนโลยไีปดว้ย  
 
จดัสรรหุ้นให้ข้าราชการเพือ่เป็นทางเลอืกในการออมทรัพย์ 
ผมไดเ้สนอแนะใหรั้ฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ท่ีจะเขา้ตลาดหลกัทรัพยว์่า แทนท่ี
จะกระจายหุน้ธรรมดาทัว่ไป กน่็าจะกระจายหุน้ส่วนหน่ึงใหข้า้ราชการ เพราะขา้ราชการน่ี รายได้
นอ้ยๆ บางทีออมทรัพยว์นัน้ีดอกเบ้ียกต็ ํ่า ถา้หากว่ากระจายหุน้ท่ีจะเขา้ตลาด ใหข้า้ราชการไวบ้า้ง 
อนัน้ีใหต้ดัสินใจเองนะครับ คือหมายความว่าถา้ใครสนใจกน่็าจะจดัสรรหุน้ใหเ้ขาบา้ง เพราะวา่
แทนท่ีเขาจะไปฝากเงินออม เขาอาจจะมีความรู้สึกอยากจะออมผา่นตลาดหลกัทรัพย ์แลว้เลือกหุน้
รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นหุน้หลกัดีๆ น่ี เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯ เป็นตน้ ท่ีกาํลงัจะเขา้น่ี ใหข้า้ราชการบา้ง 
ขา้ราชการกจ็ะมีโอกาสท่ีจะมีกาํไรจากเงินออมผา่นกระบวนการออมของหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์
หุน้ท่ีดีนะครับ อนัน้ีผมกเ็ลยใหค้าํแนะนาํวา่ลองไปศึกษากนัดู ถึงวิธีการจะทาํไดแ้ค่ไหน  
 
จดัทําแผนงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม 
นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรีกไ็ดอ้นุมติักรอบการจดัทาํแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจาํปี
งบประมาณ 2547 จาํนวน 135,500 ลา้นครับ เพราะเน่ืองจากวา่ เราเกบ็ภาษีไดเ้กินเป้ามาก 
เพราะฉะนั้นตามงบประมาณท่ีสภาฯ ไดอ้นุมติัแลว้ จะมีเงินเหลืออีกมาก แลว้เราตอ้งการใหเ้ห็นวา่
การลงทุนของภาคเอกชนในปี 2547 เขม้แขง็ และมาสอดรับ เพ่ือใหก้ารเศรษฐกิจของเรา
เจริญเติบโตอยา่งมัน่คง กเ็ลยตอ้งมีการเพ่ิมงบประมาณ โดยไม่ไดไ้ปเพ่ิมอะไร เอาเงินท่ีจดัเกบ็ได้
เกินนั้น มาบริหารงานต่อ หมวดแรกกเ็อาไปใชเ้พือ่เป็นเบ้ียหวดับาํเหน็จบาํนาญตามท่ีเล่าใหฟั้งเม่ือ
สกัครู่น้ีนะครับ 3 หม่ืนกว่าลา้น อนัท่ีสองกใ็ชใ้นการพฒันาบริหารกาํลงัคนเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงทางเลือกใหม่ใหชี้วิต ท่ีเคยเล่าใหฟั้งวา่ ถา้ขา้ราชการลาออกก่อนเกษียณ 40,000 กวา่
คน กจ็ะใชเ้งิน 14,000 กวา่ลา้น อนัท่ีสามกจ็ะเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐอีก 16,000 กวา่ลา้น อนัท่ีส่ีจะเป็นค่าใชจ่้ายเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัและการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืของประเทศ 59,000 ลา้น อนัท่ีหา้กเ็ป็นเงินอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือ
ดาํเนินการตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั จาํนวน 12,300 ลา้น อนัน้ีจะทาํใหเ้ศรษฐกิจมี
ความแขง็แรงอยา่งต่อเน่ือง แลว้ปีหนา้การเจริญเติบโตท่ีคิดวา่ประมาณ 8 เปอร์เซ็นตน์ั้น กจ็ะเป็น 8 
เปอร์เซ็นตแ์น่นอน แลว้กจ็ะกระจายส่ิงท่ีเป็นความเจริญสู่ชนบท รายไดข้องคนชนบทก็จะดีข้ึน เม่ือ
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ชนบทดีเมืองมนัดีตามอยูแ่ลว้ ส่วนในปีงบประมาณ 2548 กจ็ะทาํงบประมาณสมดุล จะเป็นคร้ังแรก
หลงัวิกฤตเศรษฐกิจท่ีจะเกิดงบประมาณสมดุลข้ึนอยา่งแน่นอน 
 
 
 
เปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสไปดูหมแีพนด้าทีเ่ชียงใหม่ 
อีกเร่ืองท่ีผมไดแ้นะนาํไป กคื็อ ไหนๆ เคร่ืองบินของกองทพัอากาศ นกับินกต็อ้งซอ้มบิน เม่ือตอ้ง
ซอ้มบินอยูแ่ลว้ เพ่ือหาชัว่โมงบิน เพ่ือใหเ้กิดความชาํนาญ เพ่ือไม่ใหเ้คร่ืองบินมนัจอดอยูเ่ฉยๆ กจ็ะ
มีการฝึกบินอยูแ่ลว้ เคร่ืองบินบรรทุกแบบ ซี 130 กมี็อยูห่ลายลาํ เพราะฉะนั้นผมกเ็ลยบอกว่า 
ในช่วงวนัเดก็น้ี กน่็าจะเอาเดก็ท่ีดอ้ยโอกาส เดก็ยากจนทั้งหลาย ไดมี้โอกาสไป นัง่เคร่ืองบิน ไปดู
หมีแพนดา้ท่ีเชียงใหม่ ทางกระทรวงศึกษา เขาจะคดัเดก็ท่ียากจน เป็นเดก็มีความประพฤติดีทั้งหลาย 
ไดน้ัง่เคร่ืองบิน ซี 130 ไปดูหมีแพนดา้ท่ีเชียงใหม่กนับา้ง 
 
ตวัเลขการจดทะเบียนของ 8 จงัหวดันําร่อง  
ครับกท็างกรมการปกครองกไ็ดร้ายงานตวัเลข การจดทะเบียนของจงัหวดันาํร่อง 8 จงัหวดั นะครับ 
ขณะน้ีจนถึงเด๋ียวน้ี มีผูม้าลงทะเบียนแลว้ 586,000 คน ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นปัญหาเร่ืองท่ีทาํกิน เป็น
เร่ืองท่ีดินทาํกิน 330,000 กวา่คน หน้ีสิน 344,000 คน เร่ืองท่ีอยูอ่าศยั 160,000 คน นกัเรียนท่ี
ตอ้งการทาํงานนอกเวลา มีอยูป่ระมาณ 8,000 กวา่คน อนัน้ีเป็นการนาํร่องเพียง 8 จงัหวดั ถา้ทั้ง
ประเทศกต็อ้งเอา 5 คูณโดยประมาณ เพราะเน่ืองจากวา่ 8 จงัหวดัน้ีเป็นประชากรประมาณ 20 
เปอร์เซ็นตข์องประเทศ เพราะฉะนั้นผมเช่ือวา่จาํนวนประชากรท่ีมีปัญหาเร่ืองท่ีดินทาํกิน กบัท่ีมี
ปัญหาเร่ืองของหน้ีสิน กคิ็ดวา่อยูใ่นจาํนวนท่ีไม่ผดิความคาดการณ์ไว ้กคิ็ดว่าการแกปั้ญหาความ
ยากจนกจ็ะเป็นระบบข้ึน ง่ายข้ึน มีตวัเลขท่ีเขา้ใจไดม้ากข้ึน เพราะฉะนั้นพ่ีนอ้งท่ีอยูใ่นจงัหวดัอ่ืน ท่ี
ไม่ใช่ 8 จงัหวดันาํร่อง เราจะเปิดใหมี้การลงทะเบียนวนัท่ี 5 มกราคม 2547เป็นตน้ไปครับ ถึงวนัท่ี 
31 มีนาคม หลงัจากนั้นตวัเลขเหล่าน้ีกจ็ะถูกนาํมาวิเคราะห์ กต็น้ปีน้ี มกราคม 2547 ผมจะแวะไป
เยีย่มท่ีกระทรวงมหาดไทย เพือ่จะดูตวัเลขเบ้ืองตน้ของ 8 จงัหวดั จะวิเคราะห์ เพื่อจะทาํโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพ่ือรองรับการวิเคราะห์ไดถู้กตอ้งเพ่ือท่ีจะไดเ้ตรียมการวางยทุธศาสตร์ในการ
แกปั้ญหาไดแ้ม่นยาํข้ึน  
 
ทูต CEO ทาํวเิคราะห์รายงานข้อด้อยข้อเด่นของประเทศทีจ่ะไปอยู่ 
กว็นัพฤหสัท่ีผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไดน้าํคณะเอกอคัรราชทูต CEO 

DPU
DPU



  

  107  

จาํนวน 21 คน ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโยกยา้ยใหม่ มาพบเพ่ือรับนโยบาย ผมกไ็ดฝ้ากวา่ไปอยูป่ระเทศ
ไหนกต็าม ทุกประเทศมีขอ้ดอ้ยและขอ้เด่น เพราะฉะนั้นลองไปดูวา่อะไรท่ีน่าจะใหป้ระเทศไทยมี
โอกาสไดเ้รียนรู้จากขอ้ดอ้ยและขอ้เด่นเหล่านั้น ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกข็อใหว้ิเคราะห์ทาํรายงาน
มาดว้ย เราจะไดน้าํมาปรับใชก้บัประเทศไทยไดถู้กตอ้ง จะได ้ไม่เสียเวลาในเร่ืองท่ีคนอ่ืนได้
เสียเวลาไปเรียบร้อยแลว้ เรากจ็ะไดเ้รียนรู้เรียนลดั นอกจากนั้นก ็แนะนาํใหเ้ขาทาํงานร่วมกนัเป็น
ทีมใหไ้ด ้และหลงัจากนั้นกไ็ดมี้การย ํ้าเขาอีกทีวา่ ขออยา่ไปขอความช่วยเหลือจากประเทศใดๆ 
ขอใหคิ้ดวา่ เราตอ้งการเป็นหุน้ส่วนท่ีเท่าเทียมกนั เป็น พาร์ทเนอร์ ทาํงานแบบเพ่ือน แบบเท่าเทียม
กนั เราไม่ไดอ้วดรวย แต่เรากย็งัไม่รวย แต่เราคิดวา่การคบกนัแบบเท่าเทียมกนันั้น จะเป็นประโยชน์
ต่อประเทศไทยมากกวา่การคบกนัแบบตอ้งไปขอพ่ึงพาเขา พ่ึงพาเขาไม่เท่าไหร่หรอกครับ จริง ๆ 
แลว้เราพึ่งตวัเองดีกวา่ กเ็ลยเนน้ย ํ้าเขาเพือ่ใหรู้้ เด๋ียวไม่เขา้ใจกนั นะครับ แลว้หลงัจากนั้นกผ็มไดมี้
การประชุมจดัอตัรากาํลงัของคนในสาํนกังานต่างประเทศ หมายความว่าทุกกระทรวงทุกหน่วยงาน
ท่ีมีคนอยูใ่นต่างประเทศ ผมไดแ้นะนาํวา่เปล่ียนวิธีใหม่ มองภารกิจเป็นหลกั ว่า แต่ละประเทศแต่
ละเมืองท่ีจะมีเจา้หนา้ท่ีไทยไปอยูน่ี่ ไม่ตอ้งสนใจวา่จะประหยดัหน่วยงานไหน ตอ้งสนใจก่อนว่า
เป้าหมายของเราท่ีจะมีสาํนกังานตวัแทนในประเทศนั้นๆ หรือในเมืองนั้นๆ น่ี ภารกิจเราคืออะไร 
หน่ึงเร่ืองความสมัพนัธ์หรือเปล่า สองเร่ืองความมัน่คงหรือเปล่า สามเร่ืองเศรษฐกิจหรือเปล่า ส่ีเร่ือง
ท่องเท่ียวหรือเปล่า หา้เร่ืองการลงทุนหรือเปล่า ใหม้องภารกิจทั้งหมดใหช้ดั เม่ือชดัแลว้เรากต็อ้งดู
วา่ นํ้าหนกัอะไรมากนอ้ย แลว้ค่อยคดัคนใหไ้ปทาํหนา้ท่ีนั้นๆ ตรงกบัส่ิงท่ีเราตอ้งการจะทาํ แลว้
คนๆ นั้นจะมาจากกระทรวงไหนกแ็ลว้แต่ภารกิจ บางกงสุลใหญ่ บางเมืองเราตอ้งการเร่ืองของ
การคา้เป็นหลกั เราเอามาจากกระทรวงพาณิชยเ์ลยครับ แต่แต่งตั้งใหเ้ป็นกงสุลใหญ่ แทนท่ีจะเอามา
จากกระทรวงการต่างประเทศแลว้ไปเป็นกงสุลใหญ่ อนัน้ีกบ็อกใหเ้ขาวา่ใหเ้นน้เร่ืองภารกิจ แลว้จดั
คนใหเ้หมาะกบัภารกิจเป็นหลกั อนัน้ีคือการจะเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ทาํงาน แลว้ไดผ้ลคุม้ค่าต่อการทาํงานมาก 
 
ผลการวจิยัทาํไม้จากวสัดุเหลอืใช้ 
อีกเร่ืองท่ีน่าสนใจ มีนกัวิจยัของมหาวิทยาลยัเกษตร แลว้กก็ารเคหะแห่งชาติเขาไปร่วมกนัวิจยัทาํไม้
ท่ีทาํจากฟาง จากข้ีเล่ือย จากวสัดุเหลือใชท้ั้งหลาย แทนท่ีจะไปเผาท้ิง เกิดมลภาวะแลว้กท็าํลาย
จุลินทรียใ์นดิน กเ็อามาขาย แลว้กม็าทาํเป็นไม ้ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรเขาจะสร้างโรงงานตน้แบบน่ี 
และการเคหะฯ ไดใ้ช ้โครงการบา้นเอ้ืออาทรน่ี ถา้ใชว้สัดุเหล่าน้ี หน่ึง ทน สองสร้างไดเ้ร็ว สาม เบา 
นะครับ ส่ีประหยดั ดูแลว้เขาทาํไดดี้ทีเดียว เป็นวิชาการทางดา้นวสัดุศาสตร์ เขากท็าํไดท้ั้งราวบนัได 
ทั้งตวับนัได ฝ้า เพดาน พนงั ทาํไดดี้เดียว ผมเห็นแลว้ สวยดว้ยครับ เลยส่งเสริมใหเ้ขาไปเตรียมการ
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วางแผนกนัเตม็ท่ี อีกเร่ืองท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรมารายงาน คือเร่ืองโครงการพฒันาทรัพยากรบุคคล
เพ่ือป้อนธุรกิจอาหารไทยทัว่โลก อนัน้ีกท็าํไดดี้ไดรั้บความนิยมจากพี่นอ้งประชาชน ไดไ้ปอบรม 
ไปกนัเยอะแยะเลยนะครับ  
 
ห้ามนําเข้าเนือ้ววัจากประเทศทีเ่ป็นแหล่งปัญหาโรคววับ้า 
อีกเร่ือง เป็นประเดน็ท่ีตอ้งอธิบายใหฟั้ง คือกระทรวงสาธารณสุขไดอ้อกประกาศหา้มนาํเขา้เน้ือววั
จากประเทศแหล่งท่ีมีปัญหาโรคววับา้แลว้นะครับ 24 ประเทศ ไดห้า้มนาํเขา้แลว้ เพราะฉะนั้นเรา
ดูแล เราต่ืนตวัใหท้นัเหตุการณ์อยูแ่ลว้นะครับ  
 
การก่อการววิาทของนักเรียนอาชีวะ 
กรณีนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ถูกยงิเสียชีวิตจากเหตุการณ์นกัเรียนยกพวกตีกนั กเ็ป็นเร่ือง
ท่ีเศร้าเป็นความคึกคะนองของเดก็วยัรุ่น เม่ือสองสปัดาห์ท่ีแลว้ผมไดเ้รียกเดก็ท่ีมีปัญหาทั้งหลาย มา
ประชุม มาพบ มาคุย ผมกพ็ยายามถามพวกนกัศึกษาอาชีวะท่ีชอบยกพวกตีกนัว่าทาํไมถึงเป็นอยา่ง
นั้น เขากบ็อกวา่มนักเ็ป็นอยา่งน้ีมานานแลว้ เป็นตั้งแต่รุ่นก่อนผม เป็นเดก็อีก แลว้เขากมี็ความรู้สึก
วา่ ถา้มนัคนละสีคนละพวกมนัตอ้งตีกนัแน่ เจอกนัเป็นตีกนั แลว้กทุ็กคน บางคนกไ็ม่ใช่เป็นคน
อยากหาเร่ืองอยากตี แต่กก็ลวัเขาจะมาตีเหมือนกนั เพราะฉะนั้นกเ็ลยพกอาวุธ บางทีอาวุธกลวัเขา
คน้ กไ็ปซ่อนตามตูโ้ทรศพัท ์ถึงเวลาอีกพวก อีกโรงเรียนหน่ึงเดินผา่นมา กจ็ะตอ้งตีกนั อนัน้ีมนัเป็น
วฒันธรรมท่ีผิด ซ่ึงบางคนกแ็นะนาํไม่ควรมีเคร่ืองแบบ ควรจะใชเ้ส้ือผา้สีเดียวกนัหมด หรือไม่บาง
คนกบ็อกวา่แต่งนอกเคร่ืองแบบใหห้มด เพ่ือความรู้สึกเหล่าน้ีมนัจะไดไ้ม่มีความเป็นคนละพวกกนั 
อะไรทาํนองน้ี แต่วา่ฟังหลายแนวทางครับ เดก็เขาพดู เพราะฉะนั้นถึงเวลาท่ีผูใ้หญ่จะตอ้งมานัง่ฟัง
เดก็ ไม่ใช่คิดเอาเอง การลงโทษมนัง่ายครับ เอาไปขงั มนัง่าย แต่วา่ตอ้งไปแกท่ี้ตน้เหตุ ขงัอีก
เท่าไหร่กไ็ม่หมด แต่ทั้งน้ีกไ็ม่ไดห้มายความวา่ไม่ตอ้งลงโทษ ตอ้งลงโทษแน่นอน คนทาํผดิไปแลว้
ตอ้งลงโทษ แต่วา่ตอ้งไปหาตน้เหตุแต่ตน้วา่ จะแกก้นัอยา่งไร ซ่ึงอนัน้ีมีทั้งเอาไปเขา้ค่าย บางทีน่ี 
คนละโรงเรียนน่ี จบัไปเขา้ค่ายดว้ยกนัน่ีครับ ไปอยูด่ว้ยกนั 15 วนั รับรองพอจะแยกจากกนัน่ี แทบ
จะร้องไห ้รักกนัเหลือเกิน อนัน้ีครับ คือจะตอ้งใชผ้สมผสาน ซ่ึงผมจะเชิญทั้งนกัเรียน ทั้งผูป้กครอง 
ทั้งกระทรวงศึกษา ทุกฝ่ายมานัง่พบกนั ผมจะประชุมนัง่หวัโต๊ะเอง แลว้กจ็ะแกปั้ญหาทั้งหมด ไม่ใช่
ลอ้มคอกครับ ส่ือมวลชนบางคนไปเขียนลอ้มคอก ปัญหาทุกปัญหา มนัเกิดดบั เกิดดบั กต็อ้งแกน้ะ
ครับ คงไม่ใช่เป็นเร่ืองลอ้มคอก ถา้ไม่แกก้คื็อปล่อยใหม้นัตายไปอีกหลายคนอยา่งนั้นหรือ กต็อ้งแก้
ครับ   วนัเสาร์ท่ีแลว้ผมไปเชียงใหม่กไ็ปเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนัของภาค
ประชาชนในการฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มพื้นท่ีลุ่มแม่นํ้าปิง แลว้ไปเปิดงานสนั
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กาํแพงสานศิลป์ถ่ินหตัถกรรม ทั้งสองงานน้ีประชาชนเขา้มาร่วมมือกนัมาก คือทุกเร่ือง ถา้หากว่า
เราสามารถนาํประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมนั้น เป็นส่ิงท่ีจะดีท่ีสุด กจ็ะไดรั้บความร่วมมือ แลว้เขามี
รู้สึกเป็นเจา้ของโครงการก็จะช่วยกนัรักษามนัไวน้ะครับ มีเร่ืองจะช้ีแจงอีก 3 เร่ือง เร่ืองแรก
ขอเชิญชวนวา่ท่ีดิเอม็โพเลียม วนัศุกร์ถึงวนัอาทิตยน้ี์ มีงานอาหารปลอดภยั ท่านท่ีจะไปซ้ือของขวญั
ปีใหม่ แลว้กไ็ปดูเร่ืองของอาหารปลอดภยัซ้ืออาหารปลอดภยัไปใหก้นักจ็ะเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน ์
แลว้วนัปกติกจ็ะมีจาํหน่ายท่ีเซ็นทรัลกบัเดอะมอลลน์ะครับ 
 
ยอดการส่งออกเพิม่ขึน้ร้อยละ 15.6 
กอ็ยากจะเล่าใหฟั้งเร่ืองส่งออกครับ ส่งออกเดือนพฤศจิกายน ตวัเลขดีมาก มียอด 7,217 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ขยายตวัเพิม่ข้ึนร้อยละ 15.6 ครับ เพราะฉะนั้นถา้ 11 เดือนแรกของปีน้ี เฉล่ียแลว้กเ็พ่ิมข้ึน
ร้อยละ15.5 ถือวา่ดีมาก เพราะฉะนั้นปีน้ีน่าท่ีจะมียอดส่งออกทั้งหมด เกือบ 80,000 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ กถื็อว่า 79 แก่ๆ นะครับ ถือวา่ดีมาก นาํเขา้กโ็ต 14 เปอร์เซ็นตก์ว่า เพราะฉะนั้นปีน้ีน่าจะได้
ดุลการคา้ไม่นอ้ยกว่า 5.5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ แถวๆ น้ี ปีน้ี เพราะจนถึงปัจจุบนัมนัไดดุ้ลมาแลว้
ประมาณ 5.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐแลว้ สรุปแลว้คือวา่เราส่งออกกบันาํเขา้น่ี ปีน้ีกาํไรประมาณ 
200,000 กว่าลา้น ถา้คิดกนัง่ายๆ เช่ือไหมครับวา่ตลาดส่งออกน่ี เรามีตลาดหลกัและตลาดใหม่ ตลาด
ใหม่โตมากครับ วนัน้ีตลาดใหม่ท่ีเราบุกกนัไปน่ี เป็นสัดส่วนถึง 37 เปอร์เซ็นต ์เห็นไหมครับวา่
ตลาดใหม่เพ่ิมข้ึน กวา่เศษหน่ึงส่วนสาม เพราะฉะนั้นอนัน้ีก ็เราจะตอ้งบุกตลาดใหม่ต่อๆ ไป 
ประเทศท่ีเราไปทาํ FTA นั้นยอดการส่งออกเพ่ิมข้ึน ใชไ้ดที้เดียว 
 
นโยบายการรวมธนาคารภาครัฐ 
มีอีกเร่ืองสั้นๆ ครับ กอ็ยากจะช้ีแจงวา่วนัก่อนผมไดเ้ชิญ ผูว้า่แบง็กช์าติ เลขา กลต. ตลาดหลกัทรัพย ์
รัฐมนตรีคลงั รองสมคิด มาพบกนั คุยกนัเร่ืองเศรษฐกิจทัว่ไป เร่ืองท่ีช้ีแจงเร่ืองแรกกคื็อ เร่ืองของ
การรวมแบง็ก ์ธนาคารของรัฐจะรวมเป็นบางธนาคารเพ่ือใหเ้กิดความเขง็แรง คู่แรกท่ีกาํลงัทาํกนัอยู่
ตอนน้ีกคื็อ IFCT กบั ไทยธนาคาร นครหลวงไทย ยงัไม่ไดไ้ป กรุงไทยไม่ไดแ้ตะ อนัอ่ืนกาํลงัดูว่า
อะไรจะเหมาะ สรุปกคื็อว่า จะทาํใหธ้นาคารภาครัฐเขม้แขง็ แขง็แรง สมยัน้ีตวัเลก็ๆ สู้เขาไม่ค่อยได ้
ตอ้งตวัโตๆ เพราะวา่การแข่งขนัจากภายในและภายนอกจะรุนแรงมากข้ึน อนัน้ีคือผลพวงจากการท่ี
จะตอ้งมี FTA มีอะไร เพราะฉะนั้นความเขม้แขง็ตอ้งมี เพราะฉะนั้นเราตอ้งเตรียมความเขง็แรงของ
เราไว ้อนัน้ีคืออนัแรก ส่วนภาคเอกชนไม่ไปยุง่เขา เป็นเร่ืองของกลไกท่ีเขาเองจะตอ้งพฒันาตวัเอง
อยูแ่ลว้ อนัน้ีกจ็ะทาํภาครัฐใหเ้ขม็แขง็ 
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นายกรัฐมนตรีส่ังให้สํารวจตวัเลขเงนิสํารอง  
เร่ืองท่ีสองกคื็อวา่ขณะน้ีทุนสาํรองของเรามีมาก เม่ือมีมาก มากเกินไปไม่ดี แต่เรากมี็หน้ีภาครัฐท่ี
เป็นหน้ีเงินต่างประเทศอยูจ่าํนวนหน่ึง ซ่ึงผมสัง่ใหไ้ปดูตวัเลขว่าเราควรจะมีเงินสาํรองเท่าไหร่ท่ี
เหมาะสม เกินความเหมาะสมเอาไปใชห้น้ีใหห้มด ส่วนเกิน ปรากฏว่าวนัน้ีเรามีเกิน มีตั้ง 42 
พนัลา้นเหรียญสหรัฐ หรือ 42,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพราะฉะนั้นมีเยอะ จริงๆ แลว้เราตอ้งการแค่
สองเท่าของหน้ีระยะสั้น โดยประมาณ แต่วา่จริงๆ แลว้ หน้ีระยะส้ันเรากน็อ้ย ผมกเ็ลยบอกว่าใหเ้อา
ส่วนเกินมาชาํระหน้ี เขา้ใจวา่เราจะมีส่วนเกินประมาณสัก 3 แสนลา้น กจ็ะชาํระหน้ีต่างประเทศอีก
สกั 3 แสนลา้น อนัน้ีกไ็ดใ้หไ้ปดูตวัเลขแลว้ หน้ีตวัไหนท่ีถึงเวลาใชไ้ด ้ใชไ้ปก่อน วนัน้ี ถา้เรา
สามารถลดหน้ีภาครัฐได ้หน้ีต่างประเทศนะครับ ส่วนหน้ีภาครัฐเหลือศูนย ์เราจะเป็นประเทศท่ีเขง็
แรงมาก ซ่ึงผมคิดว่าไม่ยากครับ สกั 3-4 ปีไม่เกิน กอี็กเร่ืองท่ีบอกไปกคื็อเร่ืองตลาดหลกัทรัพยค์รับ 
ตลาดหลกัทรัพยมี์สองส่วน ถา้เม่ือเปรียบเทียบ PE ของทั้งตลาดวนัน้ี ประเทศไทยถือวา่เป็นประเทศ
ท่ีตลาดหลกัทรัพย ์PE ตํ่า ถา้เปรียบเทียบกบัหลายประเทศ ของเรา PE ตลาด เวลาน้ีประมาณ 11-12 
เป็นอยา่งมาก ซ่ึงเท่ากบัระดบัของเกาหลีใต ้อินโดนีเซีย แต่ประเทศอ่ืนนั้น PE สูงกวา่เราเยอะ เช่น 
จีน 32 เท่า สูงกวา่เราเกือบ 3 เท่า อเมริกา 20 กวา่เท่า สิงคโปร์ ฮ่องกง 20 กวา่ๆ เท่านั้น เพราะฉะนั้น 
ถา้ดูภาพรวม ดชันีตลาดหลกัทรัพยว์นัน้ีถือวา่ไม่สูง แต่กเ็พราะวา่ฝร่ังเขาเห็นอยา่งน้ี เม่ือเขาเห็น
อยา่งน้ี โอกาสท่ีเงินจะไหลเขา้ หลงัจากปีใหม่ เยอะ แต่วา่ผมเลยตอ้งบอกกบั กลต. แลว้กต็ลาด
หลกัทรัพยว์า่ ใหดู้ ระมดัระวงัพวกเกง็กาํไร พวก เฮดควนั ทั้งหลายเด๋ียวเราจะโดนกินฟรี ขอใหใ้ช้
ความระมดัระวงัรอบคอบ ใหดู้ การทาํงานใหเ้ป็นมาตรฐานสากล ท่ีสามารถท่ีจะใหเ้ห็นชดัเจนว่า 
เราเป็นตลาดท่ีมาตรฐานระดบัโลก มีระบบตรวจสอบท่ีโปร่งใส เพราะฉะนั้นขอใหใ้ชค้วามละเอียด
รอบคอบระมดัระวงั แต่ว่าทาํงานโดยอยา่ใหมี้การพดู คือทาํเตม็ท่ี ทาํใหถู้กตอ้ง ตวัไหน ใครมี
ปัญหา ใครทาํไม่ดี กต็อ้งว่ากนัไป กใ็หเ้ขาพึงระมดัระวงั และทาํหนา้ท่ีของเขาใหเ้ตม็ท่ี นัน่คือสรุป
แลว้คือวา่ใหก้าํลงัใจ บอกเขาใหเ้ตรียมตวั แลว้กท็ั้งตั้งรับทั้งรุก เพ่ือใหต้ลาดของเราเป็นตลาดท่ี
น่าเช่ือถือ พ่ีนอ้งประชาชนกเ็ช่นกนั อยา่ไปเล่นหุน้เกง็กาํไรบางอนัไม่มีอนาคตเลย เพราะฉะนั้นก็
ขอใหทุ้กอยา่งเป็นไปตามหลกัการลงทุนโดยมองปัจจยัพ้ืนฐานเป็นหลกัอยา่ไปลงทุนตามกระแส 
เพ่ือท่ีจะใหเ้กิดความมัน่คงในการลงทุนของท่านครับปีใหม่กค็งไดพ้ดูกนัอีกคร้ัง แต่ปีน้ีถือว่าเป็น
เสาร์สุดทา้ยของปี 2546 ขอใหพ่ี้นอ้งประชาชนไทยทุกคน ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดี
ตลอดปีใหม่หนา้ ขอบคุณครับ สวสัดีครับ 
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